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Förord 

 

Denna uppsats har gett oss förståelse hur en klädbutik kan skapa en bättre upplevelse för 
kunden. Vi har även fått djupare förståelse hur kunders upplevelse kan påverkas av 
atmosfären i en butik.  
 
Vi vill framföra ett stort tack till de personer som hjälpt oss under arbetets gång.  
 
Framförallt vill vi tacka vår handledare Nils Nilsson som hjälpt oss att nå vårt mål. Genom 
ditt stöd och din kunskap har vi fått fram våra tankar och idéer som legat till grund för denna 
uppsats.  
 
Vi vill även tacka de klädbutiker som ställt upp på intervjuer med oss, utan Er hjälp och 
information hade denna uppsats inte varit möjlig. Stort tack: 
 
Anna-Karin Andersson på Dayli Express 
Joakim Axelsson på Beckes 
Stefan Johansson på Inside 
Tomas Mylsesand på Jezz 
Louise Nimbratt på NoaNoa 
Elin Pettersson på Aima 
 
Tack till de kunder som ställt upp på intervju och gett oss nya insikter. 
 
Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett gott samarbete och en oförglömlig tid 
tillsammans. 
 
Kalmar den 27 maj 2010 
 
 
 
 
_______________________                                                    _______________________ 
Åsa Hedlund                                                                             Malin Nässel 
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Sammanfattning 

Titel: Shoppertainment – “Going shopping is the new going to church” 

Ämne: Företagsekonomi III – Företagsekonomi 

Kurs: Ledning och utveckling i handelsföretag 

Datum: Den 27 maj 2010 

Författare: Åsa Hedlund och Malin Nässel 

Handledare: Nils Nilsson 

Examinator: Dr Bertil Hultén 

Bakgrundsbeskrivning: Under de senaste 20 åren har detaljhandeln tagit till sig nya 
internationella trender, vilket skapat en stark ekonomisk tillväxt. Upplevelser är en av de 
trender som kommer vara en betydande del i framtidens detaljhandel. 

Problemformulering:  

Vilka komponenter skapar en positiv shoppingupplevelse för kunden i en klädbutik? 
- Skulle en klädbutik skapa en bättre upplevelse genom att blanda sig med ytterligare 

branscher? 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att finna olika komponenter som kan ge en positiv 
upplevelse till kunden i en klädbutik. Vi vill även se om den klädbutik blandad med andra 
branscher skulle förhöja kundens upplevelse. 

Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod och en induktiv ansats då dessa varit 
lämpligast för vår undersökning. Vi har samlat in vår empiri genom kvalitativa djupintervjuer 
med sex personer som arbetar i klädbutiker och med tio kunder.  

Teori: Den litteratur vi har valt fokuserar på hur en upplevelse skapas i en klädbutik. Vidare 
har vi valt att studera litteratur där fokus läggs på butiksmiljö, sinnena, personalen och 
branschblandning. Dessa går in djupare in på olika aspekter som skapar en upplevelse. 
Forskningsrapporter som berör ämnet har även studerats. 

Empiri och analys: Genom 16 intervjuer har empirin tagits fram. Vi har i vår analys kommit 
fram till att en upplevelse skapas genom underhållning, varor och personal.  

Slutsats: Med hjälp av arkitektur och inredning samt rekvisita kan en butik skapa en 
upplevelse. Detta kan även skapas med hjälp av aktiviteter som engagerar kunderna. 
Butikerna bör vara utformade som en mötesplats. Vidare har vi konstruerat en modell som 
beskriver hur utformningen av en upplevelse kan se ut. Vi har i vår undersökning kommit 
fram till att en branschblandad klädbutik skulle kunna vara en lösning för att skapa en bättre 
upplevelse.  

Nyckelord: Beklädnad, branschblandning, butiksmiljö, detaljhandel, mode, personal, 
shopping, underhållning, upplevelse, varor.  
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Abstract  

 
Title: Shoppertainment - "Going shopping is the new going to church"  

Authors: Åsa Hedlund and Malin Nässel 

Over the past 20 years, retailers have embraced new international trends, which created a 
strong economic growth. Experiences are one of the trends that will be a significant part of 
future retail. The purpose of this thesis is to find components that can provide a positive 
experience in a clothing store to the customer. We have used a qualitative method with an 
inductive approach and the empirical data is collected through interviews. Literature we have 
chosen focus on how an experience is created in clothing stores. We have in our research 
found out that an experience is created through entertainment, products and personnel. The 
architecture, decor, props and activities that engage customers can create a store experience.  

Keywords: Apparel, branch mix, store environment, retail, fashion, personnel, shopping, 
entertainment, experience, products 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel kommer det först presenteras en generell bakgrundsbeskrivning för vårt valda 
ämne. Därefter kommer en problemdiskussion där vi ämnar ge läsaren en förståelse för de 

problem vi kommer att undersöka i denna uppsats. Utifrån vår problemdiskussion kommer vi 
framställa vår problemformulering och vårt syfte. En begreppsdefinition som beskriver de 

begrepp som kan uppfattas som oklara kommer att ges. Vidare kommer vi att beskriva vilka 
avgränsningar vi gjort.   

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
Detaljhandeln har alltid påverkats starkt av konkurrens. Detaljhandlare har därför alltid varit 
tvungna att utvecklas och finna nya koncept att presentera sina varor på. Det är 
försäljningsformerna som har påverkat försäljningen av varor och det har då främst handlat 
om urval och butiksmiljön (Bergman, 2003). 

Under de senaste 20 åren har Svensk detaljhandel påvisat en stark ekonomisk tillväxt. Detta 
kan bero på att detaljhandeln tagit till sig nya internationella trender. En viktig trend som 
råder inom detaljhandelssektorn är att den privata konsumtionen ökar då inkomstnivån per 
individ- och hushållsnivå ökar. Det har även framkommit att ökningen av dagligvaror, boende 
och transport har tagits över av andra branscher som sällanköpsvaror, resor, restaurangbesök 
och andra varor och tjänster. Dock bör det tas i beaktning att konsumtionsbeteenden varierar 
mellan människor med olika social status och etnisk bakgrund (hui.se, 2010). 

Sällanköpsvaruhandeln påverkas på olika sätt och är olika känslig beroende på vilken bransch 
det är. Branscher som möbler, hemutrustning och hemelektronik drabbas hårdare av en 
lågkonjunktur än branscher inom dagligvaruhandeln som är mer styrd efter kundernas behov, 
exempelvis skor och kläder. Att nämna är att de branscher som drabbas hårt under 
lågkonjunktur är de branscher som gynnas mer under en högkonjunktur (hui.se, 2010). 

Det som hänt under de senaste 20 åren är att kedjebutiker har slagit ut de mindre egna 
butikerna. Koncentrationen till ett och samma företag är som lägst inom kläder, ur och guld, 
medan koncentrationen är hög inom skobranschen. Små egna butiker har därmed haft svårt att 
klara sig i detaljhandelns utveckling. Det är tydligt att de butiker som haft ett utarbetat 
koncept och erbjudit kunderna ett brett och djupt utbud är de butiker som har klarat sig bäst 
(hui.se, 2010). 

Upplevelser är en av de trender som troligtvis kommer ha en stor del i den framtida 
detaljhandeln och ny forskning som berör sinnesmarknadsföring får större betydelse. De 
andra trenderna som kommer ha stor betydelse för detaljhandeln i framtiden är 
internationalisering och globalisering, teknisk utveckling, internet och digitala medier, 
service, strukturomvandling, hållbar utveckling samt förändrad efterfrågan (hui.se, 2010). 

Med tanke på att service i form av nya koncept etableras finns risken att det personliga 
servicemötet inte utvecklas lika väl. Det har visat sig att det personliga mötet med kunden har 
försämrats under 2009 i jämförelse med tidigare år. Att erbjuda kunden en bra upplevelse när 
den shoppar skulle kunna ses som ett erbjudande. Servicetjänsterna kan bestå av bland annat 
allt mellan barnpassning och utveckling av caféer. Kunden får med andra ord upplevelsen om 
den handlar i butiken och detta är kunden beredd att betala för (hui.se, 2010). 
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Butikslokalen är ett upplevelserum och ett redskap som påverkar kunden på ett känslomässigt 
och beteendemässigt plan och är extra viktigt att tänka på i ett servicelandskap inom 
detaljhandeln i framtiden. Att endast fokusera på produktfördelar kommer inte att räcka för en 
detaljist (hui.se, 2010). 

Detaljhandeln är i ständig förändring och är en marknad som länkar konsumenterna med varor 
och service på en lokal nivå. Detaljisten skapar då bland annat en relation med sina 
konsumenter. Det är viktigt att förstå konsumentens livsstil och att förstå vad konsumenten 
behöver. Om butiken som säljer kaffe har kunder som även köper tidningar skulle det vara en 
idé att sälja dessa två på ett och samma ställe för att skapa en mer lojal kund. Kundernas 
livsstilar handlar om rutiner och beteenden som skapar vad kunden behöver, vill ha och 
önskar att den hade (Krafft & Mantrala, 2010).  

I dagens detaljhandel har det blivit svårt att skilja mellan detaljhandelrelaterade och icke-
detaljhandelsrelaterade aktiviteter, exempelvis att det ordnas med modevisningar inne i en 
butik eller att caféverksamheter etableras i bokhandeln. Konsumenterna söker efter mer än 
bara shopping, de vill känna sig tillfredställda med shopping som en aktivitet, vilket innebär 
att atmosfären och butiksmiljön har betydelse. Det måste då finnas en symbios mellan de 
detaljhandelsrelaterade varorna och de icke-detaljhandelsrelaterade varorna (Krafft & 
Mantrala, 2010).  

”Framtidens shopping handlar inte om vad du säljer utan hur du säljer det” 
                                        Danziger (2006) 

1.2 Problemdiskussion 
Det kan antas att den sociala interaktionen mellan personal och kund alltid varit en viktig del i 
en butik. Det är inte bara varorna som är viktiga, utan även att besöket i butiken har en social 
dragningskraft för människor. Att det diskuteras mer och mer om att en butik måste fungera 
som en mötesplats är därför inget nytt fenomen, men att butikerna skulle kunna utvecklas till 
att bli den bästa mötesplatsen råder det inget tvivel om. Vi ställer oss frågan om hur en butik 
ska lyckas fånga kundernas intresse gentemot de konkurrerande butikerna runtomkring.  

Företagen måste följa med i de nya trender som florerar på marknaden och som HUI beskriver 
i sin artikel så är upplevelser en av de starkt uppåtgående trenderna för att lyckas i den 
framtida detaljhandeln. För att kunna skapa en upplevelse räcker det inte med att fokusera på 
endast produktfördelar, utan även servicefördelar blir en viktig aspekt att tänka på för 
företagen. Forskning har visat på att upplevelsen skulle kunna ses som ett erbjudande, som 
kunden är beredd att betala extra för. Redskapet för att skapa en upplevelse är 
upplevelserummet som påverkar kundens känslor och beteende.  

Det är viktigt att finna förståelse för kundernas livsstil för att kunna bygga en bra relation 
mellan företaget och kunden. En lojal kund är en återkommande kund och företagen måste 
förstå vad kunderna efterfrågar menar Krafft & Mantrala (2010). Köper de kaffe och 
tidningar, varför inte erbjuda detta på samma ställe, relativt nära varandra, så att företaget 
skapar en återkommande kund. Detta för att kunderna kan göra båda sakerna på samma ställe. 
En symbios mellan detaljhandelsrelaterade och icke-detaljhandelsrelaterade aktiviteter är att 
föredra.  

Om vi endast ser tillbaka några årtionden så har branschblandning varit något som har funnits 
länge. Dock har den andra branschen då inte varit den huvudsakliga verksamheten, utan bara 
ett bihang för att ge sina kunder ett mervärde och en bättre upplevelse. Det huvudsakliga 
syftet med besöket har då inte varit för att kunna ta del av båda branscherna. Vid ett besök hos 
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frisören blir du exempelvis erbjuden en kopp kaffe, men frisören har ingen utarbetad 
caféverksamhet. Eftersom vi ser att branschblandade butiker existerar så tror vi att detta 
fenomen skulle kunna utvecklas och bli mer känt för andra aktörer på marknaden.   

Vi finner båda inspiration från designern Alexander McQueen som var en klädesdesigner med 
stor kreativ förmåga. Vi har under arbetets gång fått ytterligare inspiration till hur en 
klädbutik skulle kunna skapa en upplevelse för kunden, via inredning och arkitektur, genom 
att studera bilder av en av hans butiker. Mode är även något som vi har ett genuint intresse för 
och vi har tidigare studerat samt arbetat med kläder. Vårt djupa intresse för kläder och mode 
ligger till grund för vårt val att välja detta som kärnverksamhet i vår undersökning. Vidare vill 
vi hitta andra branscher, såväl detaljhandelsrelaterade och icke-detaljhandelsrelaterade 
branscher, som en klädbutik skulle kunna kopplas samman med. Vi har själva sett att butiker 
väljer att använda sig av flera branscher i samma butik. Exempelvis har Starbucks placerats i 
Barnes & Noble, Les Chambres som har valt att ha kläder, florist och café och The Salty Dog 
som valt att blanda kläder, frisör och café.  

1.3 Problemets betydelse 
Då det i framtiden blir alltmer viktigt att butiker skapar en upplevelse för kunden är det av 
största vikt att förklara för butikerna hur de på ett konkret sätt kan skapa denna upplevelse. 
Butikerna måste få ökad förståelse för vilka komponenter de kan arbeta med. Vidare måste de 
få en förklaring på vad dessa komponenter har för betydelse för kundens shoppingupplevelse 
och hur kunden påverkas av atmosfären i butiken. Denna undersökning är konstruerad för 
klädbutiker som är placerade på en shoppinggata och är avskilda från köpcentrum och 
gallerior.  

1.4 Problemformulering   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Vilka komponenter skapar en bra shoppingupplevelse för kunden i en klädbutik? 

 

- Skulle en klädbutik skapa en bättre upplevelse genom att blanda sig 

med ytterligare branscher? 
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1.5 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att finna olika komponenter som kan ge en positiv upplevelse till 
kunden i en klädbutik. Vi vill även se om en klädbutik blandad med andra branscher skulle 
förhöja kundens upplevelse. 

1.6 Begreppsdefinitioner  
Aktiviteter:   Någonting kunderna kan göra i butiken som engagerar dem  
Branschblandad butik:  En butik med olika branscher där varje bransch är av betydande 

storlek. Detta innebär att varje branschavdelning ska ha ett brett 
sortiment och kräver personal som är välutbildad på det området 

Rekvisita:  Föremål som kan placeras i butiken för att förstärka vilken känsla 
butiken ska förmedla till kunden 

Shopping:   När kunder handlar varor och ser det som ett nöje 

Underhållning:  Något som väcker intresse bland kunderna  
Upplevelse:  En händelse eller atmosfär som skapar en känsla som kunden 

lagrar i sitt minne 

1.7 Avgränsningar 
Vi kommer inte undersöka vilka komponenter andra näringsgrenar än klädbutiker tycker 
skapar en bra upplevelse i butik. Vi kommer endast att intervjua kunder som är mellan 20-45 
år. Vidare har vi valt att begränsa oss till Kalmar centrum samt personer som är bosatta i 
Kalmar i vår empiri.  
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2. Metod  
 

Det är vår problemdiskussion och problemformulering som styr valet av metod. I detta kapitel 
ämnar vi att ge läsaren en förståelse i vilka metoder vi har använt samt varför dessa har 

tillämpats.  

2.1 Forskningsmetoder  
Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden som tillvägagångssätt eftersom vi anser 
att den är mest lämplig för att besvara vår problemformulering. Detta eftersom den kvalitativa 
metoden syftar mer på ord istället för siffror, enligt Bryman och Bell (2005). Vi har genom 
den kvalitativa metoden kunna gå in mer på djupet i undersökningen. Den kvalitativa metoden 
är även en öppen metod då den insamlade informationen styrs så lite som möjligt. När 
materialet har granskats så struktureras det (Jacobsen, 2002). Vår undersökningsprocess 
började med en problemformulering för att utefter den välja relevanta objekt till vår 
undersökning. Det är hur deltagarna i en viss miljö tolkar verkligheten som väger tyngst i den 
kvalitativa metoden. Relevant data samlas in för att sedan bearbetas och tolkas. 
Undersökningsobjektens svar och våra tolkningar är grunden till vårt resultat och våra 
slutsatser. Genom att använda den kvalitativa metoden begränsar vi inte vilka svar 
undersökningsobjekten kan ge, utan vi kan ta del av en så detaljerad information som möjligt. 
Det finns ytterligare en metod nämligen kvantitativ. Då den handlar om insamling av 
numeriska data är den inte aktuell för vår undersökning (Bryman & Bell, 2005). 

2.2 Angreppssätt  
Oftast kopplas den kvalitativa metoden samman med en induktiv ansats, enligt Bryman & 
Bell (2005). Vi har valt att arbeta enligt den induktiva ansatsen, eftersom vår undersökning 
utgår från verkligheten. Detta innebär att vi inte har styrts av hur utfallet såg ut, eftersom vi 
inte hade någon vedertagen teori att utgå ifrån. Vi kunde någorlunda generalisera våra 
slutsatser utifrån intervjuerna. Detta genom en djupare förståelse av intervjupersonernas 
tänkande angående vårt undersökningsområde. Enligt Jacobsen (2002) har kvalitativa metoder 
dessutom som mål att säga något om det som är unikt och speciellt.  

2.3 Urval 
Vid en kvalitativ ansats finns det ett antal olika kriterier för urval av intervjupersoner, enligt 
Jacobsen (2002). Urvalet styrs av vilken information vi vill få till undersökningen. Beroende 
på vilken urvalsform som väljs talar undersökarna med olika personer. Personerna ger olika 
upplysningar, enligt Bryman & Bell (2005). Klädföretagen vi har valt är utefter ett 
lämplighets- och bekvämlighetsurval. Detta innebär att intervjupersonerna var lätta att få tag 
på då vi befinner oss på samma ort. Enligt Bryman & Bell (2005) används 
bekvämlighetsurval oftast då undersökarna anser det viktigare att gå in på djupet. Ur 
lämplighetssynpunkt är det klädbutiker som stämde in på våra kriterier för vår undersökning. 
Kriterierna var att de skulle vara fristående från köpcentrum och gallerior, belägna på 
shoppinggatan i centrum i Kalmar. Eftersom att vi har strukturerat upp undersökningen efter 
manligt och kvinnligt valde vi att intervjua tre herrbutiker och tre dambutiker. Vi valde 
kunder enligt ett bekvämlighetsurval, eftersom det innebar att dessa var enkla att få tag på. 
Kunderna vi har valt är i åldrarna 20-45 år. Detta för att komma åt en tillräckligt bred 
kundgrupps perspektiv för att uppnå en viss substans i vår undersökning. Våra 
undersökningspersoner gavs möjligheten att bestämma om de vill delta eller ej. Detta gällde 
såväl klädföretagen som kunderna.  
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2.4 Datainsamling  

Jacobsen (2002) skriver i sin bok att sekundärdata är data som är insamlat av någon annan för 
ett annat syfte, men som kan vara till hjälp i den aktuella forskningen. Vi har använt oss av 
sekundärdata, i form av litteratur, som är publicerad år 1999 eller senare för att ha så 
uppdaterad och korrekt information som möjligt. Vidare har vi även använt oss av rapporter 
som är relevanta för vårt valda ämne samt trovärdiga internetkällor. Jacobsen (2002) menar 
att olika data kan ge varandra stöd och därmed styrka resultatet då de delvis kontrollerar 
varandra. Därför är både primärdata och sekundärdata att föredra. För att tydligt illustrera 
resultatet vi har kommit fram till har vi valt att visa ett fotografi. Detta för att förstärka det vi 
presenterar i ord och därmed ge läsaren en bättre förståelse. 
 
Vår primärdata är anpassad efter vår problemformulering samt efter syftet, eftersom dessa har 
legat till grund för intervjufrågorna. Jacobsen (2002) beskriver i sin bok att primärdata är 
något som samlas in för första gången för ett specifikt syfte. Därför torde den insamlade 
informationen vi fått genom intervjuerna, vara svår att finna i samma utförande som i 
sekundärdata. Bryman och Bell (2005) menar att datainsamling genom den kvalitativa 
metoden brukar vara via ett fåtal djupgående intervjuer med passande personer för det som 
undersöks. I vårt fall har vi genomfört sex intervjuer med företag som har kläder som 
kärnverksamhet och tio intervjuer med kunder för att få både företags- och kund perspektiv på 
det.  
 
För att samla in relevant information har vi använt oss av personliga intervjuer med både 
klädföretagen och kunderna. Detta är den vanligaste intervju formen vid kvalitativ metod, 
enligt Bryman och Bell (2005). De menar dessutom att personliga intervjuer ger en utmärkt 
flexibilitet och är ett bra sätt att samla in data på. Vi har enklare kunnat förklara oklarheter för 
den intervjuade. Vi har även haft möjlighet att tolka hur de uttrycker sig verbalt och lyssna på 
tonfallet vid varje fråga, vilket kan ha betydelse för informationen i undersökningen. En 
fördel med att använda sig av djupgående intervjuer, jämfört med observationer är att vi har 
kunnat ställa relevanta följdfrågor.  
 
Djupintervjuerna har utförts genom semi-strukturerade frågor. Detta innebär att undersökarna 
har en intervjuguide med frågor som genomgående ska beröras, men att intervjupersonerna 
tillåts svara fritt, enligt Bryman och Bell (2005). Semi-strukturerade frågor gör att vi får med 
så mycket som möjligt av de intervjuades egna synvinklar. Vi ville dessutom inte riskera att 
låsa undersökningsobjektet vid korta frågor som endast berör en liten del.  
 
I vår empiri och analys har vi sedan valt att strukturera upp vår primärdata och sekundärdata 
efter manligt och kvinnligt. Detta för att ge läsaren en klarare bild av vad som sagts under 
intervjuerna samt att påvisa skillnader och likheter.  

2.5 Databearbetning 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att intervjuns huvudsyfte är att beskriva och förstå 
meningen i vissa centrala teman som ingår i intervjupersonens livsvärld. Det som sägs och 
sättet det sägs på ska tolkas och registreras av intervjuarna, det vill säga oss, för att sedan 
bearbetas till empirin. En diktafon har använts vid de personliga intervjuerna med både 
klädföretagen och kunderna. Detta för att inte riskera att missa viktiga detaljer och för att 
underlätta analysarbetet samt för att vara säkra på att redovisa rätt resultat. Vi har även 
antecknat under intervjuerna. Detta som en säkerhet om tekniken skulle sluta fungera.  
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2.6 Kriterier för företagsekonomisk forskning 
Enligt Bryman & Bell (2005) kan undersökarna bedöma kvaliteten genom begreppen 
trovärdighet och äkthet. Trovärdighet kan i sin tur uppdelas på fyra delkriterier såsom 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och bekräfta.  

Tillförlitlighet innebär att undersökarna säkerställer att undersökningen genomförts enligt de 
regler som finns och att personerna från verkligheten bekräftar det undersökarna kommit fram 
till i resultatet, enligt Bryman & Bell (2005). Eftersom vi har fått ta del av olika beskrivningar 
av verkligheten är detta ett viktigt kriterium att fastställa för oss, eftersom vi vill vara säkra på 
att vi uppfattat det som sagts på rätt sätt. Intervjupersonerna kommer få ta del av 
undersökningen för att höja trovärdigheten av vår undersökning.  

Överförbarhet innebär att undersökarna delger andra personer en fyllig redogörelse av 
undersökningsområdet för att de ska kunna bedöma överförbarheten av resultatet till en annan 
miljö, enligt Bryman & Bell (2005). Vi kommer låta personer ta del av vår undersökning och 
där igenom vårt resultat. På så sätt bedöms resultatet om det är överförbart till andra butiker 
än kläder. 

Enligt Bryman & Bell (2005) innebär pålitlighet att undersökarna säkerställer att en 
fullständig och tillgänglig beskrivning av alla faser av undersökningsprocessen finns. Det 
innebär att utomstående personer bedömer kvaliteten av alla faser som genomförts samt hur 
dessa har tillämpats. Genom att vi tillåter andra personer att ta del av undersökningen och 
kritiskt granska de olika faserna i processen kommer vi uppnå trovärdighet genom 
pålitlighetsbegreppet.      

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär, enligt Bryman & Bell (2005), att forskarna 
försöker säkerställa att de har agerat i god tro. Detta innebär att forskarnas personliga 
värderingar eller teoretisk inriktning inte ska påverka slutsatsernas utförande i 
undersökningen. Då vi har samlat information om verkligheten genom djupgående intervjuer, 
är informationen underlaget för vår analys. Eftersom slutsatserna har uppkommit ur analysen 
är det intervjupersonernas röster som väger tyngst och på så sätt har vi minskat risken att våra 
personliga värderingar kommit fram i slutsatsen.  

Enligt Bryman & Bell (2005) finns det ytterligare ett sätt för att bedöma trovärdigheten i en 
undersökning och det är genom äkthet. Äkthetsbegrepp kan i sin tur delas upp i ett antal 
kriterier såsom rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 
autenticitet och taktisk autenticitet. Dock har vi endast valt att utgå ifrån rättvis bild som 
äkthetsbegrepp. Detta för att de klädbutiker vi har intervjuat är mycket kunniga inom sitt 
område, enligt oss. Vår undersökning ska ge en rättvis bild av intervjupersonernas olika 
åsikter och uppfattningar. Eftersom vi har återgett vad klädbutikerna och kunderna har sagt, 
anser vi att vi uppnår graden av rättvis bild och trovärdighet i vår undersökning.  

Vi anser att vi uppfyller de krav i enlighet med trovärdighet i vår undersökning både genom 
tillförlitligheten och genom äktheten. Vi anser att vi har, genom våra slutsatser, kommit fram 
till nya aspekter som kan skapa en bra upplevelse. 
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3. Teori 
 

I detta kapitel kommer vi redogöra för de teorier vi anser vara relevanta för vår 
undersökning. Teori om upplevelse, butiksmiljö, sinnena, personal och branschblandning 

kommer att presenteras.  

 

3.1 Upplevelse 
Shopping handlar idag inte bara om att göra sina inköp. Det handlar mer om den 
shoppingkultur som växer fram där underhållning och upplevelseskapande står i fokus. Varje 
butik får kämpa för att vinna över sina konkurrenter samt för att vinna sina kunders lojalitet 
(Solomon, 2009). Upplevelser är även ett ekonomiskt erbjudande som skiljer sig från 
begreppet service. Tidigare har begreppen service och upplevelse gått hand i hand, men på 
senare tid har dessa begrepp börjat glida isär. Service består av en aktivitet där kunden betalar 
för en tjänst som att, till exempel, få bilen lagad eller kläderna kemtvättade. En upplevelse har 
mer att göra med underhållning. När kunden betalar för att få en upplevelse, så innebär det att 
denne är beredd att betala för den tid som spenderas på en viss plats. Detta innebär att priset 
på produkten kan vara dyrare även om produkten i sig inte är värd det. Kunden kan på grund 
av detta vara villig att betala ett överpris för att även få ta del av upplevelsen som erbjuds på 
denna plats (Pine & Gilmore, 1999). 

Många butiker och restauranger får idag arbeta med att skapa en upplevelse för att vinna 
kunden till sig och tar hjälp av bland annat aktiviteter eller event. Detta kan kallas för 
”shoppertainment”. Varor och tjänster är utbytbara och kan glömmas bort, men en upplevelse 
finns alltid kvar i minnet. Därför är en upplevelse högre värderad. En upplevelse kan även 
vara då kunden använder den köpta produkten och hur kunden sedan presterar vid självaste 
användandet (Pine & Gilmore, 1999). 

Pine & Gilmore ger i sin bok ett exempel på hur Leonard Riggio, som byggde upp Barnes & 
Noble, som verkligen förstod att shopping är mer en form upplevelse. Han började tematisera 
butikerna som en teater då han ansåg att kunderna besökte en bokhandlare av precis samma 
anledning. Det skulle vara en social upplevelse att besöka butiken. Genom arkitektur, 
personalens bemötande, interiör och möblering i butiken så uppnådde han den känsla av en 
teater som han ville. Han placerade även ett café där kunderna kunde mingla och bläddra 
igenom böckerna innan de köpte något (Pine & Gilmore, 1999).  

På Barnes & Noble känner sig kunderna bekväma och mer välkomna. De spenderar därför 
längre tid i en Barnes & Noble butik än i någon annan butik de besöker. Barnes & Noble 
lyckades ändra på sin butik till något väldigt unikt genom att blanda böcker, café och musik, 
vilket skapade en mer social plats att vistas och koppla av på. De har även gett varje butik en 
unik inredning för att det ska passa den specifika lokalen. Inte nog med detta så har de även 
anordnade event, i form av att författare eller olika workshops, så att det alltid ska hända 
något där. Allt detta gör att kunderna trivs i butiken och väljer att spendera mer tid där samt 
att kunderna kan interagera med varandra. Kunderna som kommer in på Barnes & Noble får 
alla de fem sinnena stimulerade, vilket är ovanligt för en butik då många butiker oftast 
fokuserar på ett eller två av sinnena. En butik som berör så många sinnen som möjligt har 
större chans att bygga en relation till kunden (Danziger, 2006). 
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Framtidens shopping handlar inte så mycket om vad du säljer utan hur du säljer det. Små 
butiker, som inte har ytan att kunna sälja allt, kan inte ge en upplevelse som passar alla. Dessa 
butiker måste se till vilket klientel som besöker dem och sedan fokusera på vad deras klientel 
tycker är roligt för att göra shoppingen i deras butik till ett nöje. Kunderna börjar sedan själva 
att bygga en gemenskap med butiken. Människor har idag ett behov av att ha kontakt och 
bygga relationer med både butiken och personalen i den. Nyfikenhet är något som får 
kunderna att dras till en butik. När kunden kommit in i butiken ska den bli mer och mer 
nyfiken på vad som finns bakom nästa hörn (Danziger, 2006).  

3.2 Butiksmiljön 
Shopping ses inte bara som ett nödvändig sysselsättning längre. Denna nya variant av 
shopping är i större utsträckning mer som en rolig aktivitet och en upplevelse där butikerna 
tävlar om kundernas uppmärksamhet och lojalitet (Solomon, 2009). 

Det är av väsentligt betydelse att utveckla en butik med en bra utformning och en tilltalande 
butiksmiljö. Kunderna ser oftast mer än bara de funktionella delarna i den fysiska butiken och 
skapar sig en helhetsbild över upplevelsen de erbjuder. Butiker som kan särskilja sig genom 
att erbjuda en ovanlig och spännande butiksmiljö ger ett extra värde till shoppingupplevelsen 
(Krafft & Mantrala, 2010).  

Butiksmiljön är en viktig aspekt då den påverkar kundens totala shoppingupplevelse. Den 
psykiska miljön är även en viktig del att utveckla vid utformningen av butik för att lyckas 
vinna över sina konkurrenter. Butiksmiljön påverkar kunden på ett känslomässigt plan och 
kan beskrivas utifrån hur kunden upplever nöjdhet och uppväckande. Nöjdhet är hur kunden 
känner glädje, tillfredställelse och uppväckande är hur kunderna upplever graden av 
egenkontroll i miljön. Exempelvis associeras vänlig personal med hög grad av nöjdhet (i 
Hines and Bruce, 2006). 

Det finns en mängd olika faktorer som påverkar kunden i butiken, där butiksmiljöns design 
och atmosfär kan ha en märkbar effekt. Kundernas uppfattning om hur butiken ser ut och 
känslan den förmedlar genom exempelvis musik, färg, doft och klientel kan ge kunden ett 
extra värde i shoppingupplevelsen. Det innebär att butiker som erbjuder en trevligare 
shoppingupplevelse och tilltalar kunderna emotionellt främjar en god sinnesstämning som 
resulterar i att kunderna spenderar mer pengar. Deras uppfattning om att shopping är en rolig 
och njutbar upplevelse påverkas i högsta grad av butiksmiljön (Krafft & Mantrala, 2010). 

Det är genom butiksmiljön som kunderna kommer i kontakt med varorna och lägger märke 
till nyheter (Krafft & Mantrala, 2010). Kunderna bör egentligen ses som en del av 
butiksmiljön då de interagerar med vad butiken erbjuder (Solomon, 2009). Miljön påverkar 
även hur mycket tid konsumenten spenderar i butiken, hur de navigerar mellan hyllorna samt 
hur de fördelar uppmärksamheten och pengarna mellan avdelningarna och varukategorierna 
(Krafft & Mantrala, 2010). Tiden som kunden spenderar i en butik påverkar även köpbesluten 
eftersom chansen att en kund köper något blir större desto längre den håller i det (Underhill, 
2009). 

För butiker är det viktigt att alla känner sig välkomna. Svårigheten med att attrahera kunderna 
och få dem att återkomma till butiken kan förenklas genom att anpassa butikens miljö, dess 
erbjudanden och service med kundernas förväntan. Detta gör att shoppandet i butiken ses som 
ett nöje, görs med glädje och inte är en nödvändig syssla. Det är varorna, servicen, musiken 
och designen som tillsammans skapar en butik som erbjuder något utöver det vanliga och som 
attraherar kunden. De butiker som har det lilla extra säljer mer än bara varor. Det är helheten 
som blir en del av upplevelsen (Danziger, 2006). 
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Huvudsyftet med att skapa en tilltalande butiksmiljö för butikerna är att omvandla kundens 
efterfrågan till köp (Krafft &Mantrala, 2010). Den upplevelse som interiören skapar i en butik 
gör att kunden kommer ihåg butiken. Butikerna strävar oftast efter att skapa en sofistikerad, 
fräsch och moderiktig känsla och då är själva upplevelsen av stor vikt (Manuelli, 2006).  

Butiker borde dessutom erbjuda sittplatser åt sina kunder. Sittplatser ger kunderna en 
möjlighet att slappna av och det gör att besöket blir längre tack vare detta. Plantor och växter 
är ett naturligt inslag i en butiks interiör och bör inte underskattas, eftersom det förmedlar en 
harmonisk känsla. En annan viktig del av en butiks interiör är hur belysningen är. Eftersom 
dagljuset varierar från dag till dag och att en del shopping utförs när det är mörkt ute, måste 
butikerna komplettera dagsljuset med ett artificiellt ljus som visar varorna lika bra som i ett 
dagsljus, enligt Coleman, (2007).  

Många element i en butiksmiljö kan kontrolleras för att attrahera kunderna och för att ge 
önskad effekt på dem. Ljusa färger i en butik skapar en mer öppen känsla och ljusa skyltar 
kan generera exalterade kunder. Butiker som använder sig av exempelvis färgen röd tenderar 
att stressa kunderna, medan en blå dekoration inger en lugn känsla. Ett exempel är att en 
designer ersatte lysrörsljuset i provrummen till ett behagligt rosa ljus. Det rosa ljuset 
förskönade kundernas ansikte och minskade synligheten av rynkor. Detta ledde till att de 
kvinnliga kunderna provade och köpte mer, då dessa kände sig tillfreds med vad de såg. 
Användandet av färger blir en allt viktigare del av företagens verksamhet. Starka färger som 
grön, gul och orange anses vara de bästa färgerna att använda sig av för att skapa 
uppmärksamhet. Butikerna får dock inte överdriva användandet av dessa färger, eftersom det 
kan överväldiga kunderna och orsaka trötthet (Solomon, 2009).  

Butiker som använder sig av dofter i sin butiksmiljö kan generera nöjdare kunder om doften 
tilltalar dem. Till exempel har detaljisten Thomas Pink, som säljer tröjor, använt sig av doften 
av rentvättat bomull i sin butik som kunderna känner av överallt under besöket. Lukten är 
lufttorkad linne vilken i sig är väldigt lugnande. En del av hans kunder gillar doften så mycket 
att de vill köpa den och ta med hem, den är dock inte till salu. Förutom dofter, tar även 
känselsinnet sig in i butiksmiljöerna på olika sätt. Butiksmiljöer där känselsinnet kan utnyttjas 
kan exemplifieras genom en livsmedelskedja som öppnade flera olika märken av toalettpapper 
så att kunderna kunde känna och jämföra olika material och struktur, vilket i sin tur ökade 
försäljningen av ett visst märke (Solomon, 2009). 

Fler och fler företag, det vill säga butiker, börjar förstå att gågatorna har mer att erbjuda i 
form av upplevelser jämfört med köpcentrum (Coleman, 2007). Butikerna borde segmentera 
kunderna efter attityd och utveckla både olika varor och butiksformat så att de lockar rätt 
kunder (Manuelli, 2006). Butikerna måste skapa butiksmiljöer som stimulerar människorna 
och låter dem shoppa och bli underhållna på samma gång. Faktorer som varor, personalens 
kunskap och erfarenheter påverkar butikens profil. Kunder utvärderar butiker efter hur de 
presenterar sig. Denna känsla grundar sig i butiksinteriören och vilket klientel de har 
(Solomon, 2009). 

3.3 Sinnena  
Nästan hela vår förståelse kring omvärlden upplevs genom våra fem sinnen. Sinnena är 
länken till våra minnen och kan framhäva känslor. För att känslomässigt ansluta människor 
till varandra är sinnena ett bra sätt att göra detta på. Människor samlar värderingar och känslor 
i minnet. Där lagras de till nästa tillfälle vi upplever samma sinne och relaterar då till samma 
känslor. Människor har minst fem sinnen, syn, lukt, ljud, känsel och smak. Dessa fem sinnen 
samlar mer information än vad man kan förstå, då dem är direkt baserade på våra känslor 
(Lindstrom, 2005). 
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3.3.1 Syn 

Synen är det mest förföriska sinnet vi har och samtidigt det mest kraftfulla (Hultén m.fl, 
2008). Oftast är synen det mest framträdande sinnet jämfört med de övriga sinnena. Det har 
dessutom makten att övertala oss mot alla odds (Lindstrom, 2005). Synsinnet ger oss 
möjlighet att upptäcka skillnader och förändringar av exempelvis ny design eller en 
annorlunda förpackning. När människan ser något uppstår en bild rent visuellt och bilderna 
som skapas jämförs med tidigare erfarenheter och minnen (Hultén m.fl, 2008). 
3.3.2 Ljud 

Genom alla tider har ljud haft en stor betydelse i samhället (Hultén m.fl, 2008). Ljud har en 
omedelbar undermedveten effekt på oss människor och ljud kan framkalla specifika känslor 
och minnen hos individen. Musik i olika tempo frambringar olika känslor som också påverkar 
kundens inköp (Gobé, 2001). Med ljud som inspirationskälla formar många sin identitet och 
finner mening med musik. Musiken är också ett sätt att bidra till en god atmosfär i 
butikslandskapet. Företag kan även behöva arbeta omvänt med ljudsinnet, det vill säga med 
att eliminera ovälkomna ljud (Hultén m.fl, 2008). Ljud och musik är oftast kopplat till 
humöret (Lindstrom, 2005). Användandet av musik kan göra att företag kan stärka 
varumärkets identitet och image hos kunderna och detta är många företag i detaljhandeln 
medvetna om (Hultén m.fl, 2008). 
3.3.3 Känsel 

Människan upplever fysisk kontakt med omvärlden och upplever tredimensionella föremål 
genom huden (Hultén m.fl, 2008). Medan de flesta sinnen informerar oss om omvärlden är det 
känseln som möjliggör det att känna världen som den verkligen är omkring oss. Det bästa 
sättet för ett företag att få kunderna att interagera med deras varor är att låta dem klämma, 
vrida och känna på dem. Det är lättare för kunden att utvärdera genom att ta på den (Gobé, 
2001). Detta kan leda till att kunderna uppmärksammar varor de vanligtvis inte gör som kan 
leda till impuls- och oplanerade köp (Hultén m.fl, 2008). Oavsett om känseln kommer till 
uttryck genom varan, butiksmiljön, rumstemperaturen eller golvet är det fortfarande en del av 
butiksupplevelsen. Speciellt i dagens samhälle, när internet är inne, kommer företag som 
arbetar med känselsinnet troligen bli belönade av sina kunder (Gobé, 2001). Kunderna är ofta 
är i fysisk kontakt med varorna. Denna kontakt uppstår med hjälp av känselsinnet och det är 
genom det sinnet kunderna kommer i kontakt med omvärlden. De kan på så sätt utforska 
föremål omkring sig och lagra den informationen de får genom beröring hur något känns 
(Hultén m.fl, 2008). 
3.3.4 Lukt 

Luktsinnet är det sinne som i minsta mån kan stängas av och är ett av det viktigaste 
instrumentet för att minnas gamla minnen som människan kan associera till (Lindstrom, 
2005). Forskning har visat på att kunder stannar längre i en butik som har tillsatt en behaglig 
doft än i en butik där ingen doft alls har tillsatts. På grund av detta har många butiker tillsatt 
egna dofter för att stärka deras varumärke. Med hjälp av dofter kan människor känna sig 
lyckliga och tillfredsställda. Dofter som parfym, kaffe och kakor får kunden att känna sig 
bekväm i butiken samt att kunden beter sig mer osjälviskt och vänligt (Gobé, 2001).  
3.3.5 Smak 

Mat och dryck har alltid varit en social punkt i människans liv och genomsyrar en mening till 
något speciellt i många kulturer. Ett bra varumärke tar tillvara på detta och vill inte lämna 
iväg sina kunder med en dålig smak i sin mun. Att erbjuda sina kunder något att dricka eller 
äta innebär att det skapas en social interaktion mellan kund och personal. Möjligheten att köpa 
en kaffe eller något att äta kan vara mycket mer värdefullt för kunden än priset i hänseende till 
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det mervärdet en kaffe ger kunden (Gobé, 2001). En smakupplevelse kan ge kunden en 
upplevelse som förstärker varumärket (Hultén m.fl, 2008).  

3.4 Personal 
Med tanke på hur mycket tid och energi som butikerna har investerat för att locka kunderna in 
i deras butiker, är det fascinerande att så få butiker erbjuder kundservice. Det är inte ovanligt 
att kunder lämnar butiken om de vet vad de är ute efter, men inte får den hjälp eller 
information de önskar för att hitta det de söker (Krafft & Mantala, 2010). 

En av de viktigaste faktorerna i en butik är butikssäljarna. Dessa påverkar även kundens 
köpbeteende. Oftast söker kunderna efter ett extra värde när de besöker en butik och det är 
butikssäljarens ansvar att ge dem detta. Butikssäljaren kan erbjuda sin expertis om varorna 
och på så sätt hjälpa förenkla kundens val (Solomon, 2009).  

Inspiration är något som många kunder söker och de gillar att gå runt och titta efter saker att 
köpa. Det bästa är att låta dessa kunder titta, men att personalen är uppmärksam på när 
kunderna behöver dem och deras hjälp. Innan butikerna kan sälja något överhuvudtaget måste 
personalen sälja in både sig själv och butiken eftersom kunderna granskar personalen. 
Kunderna måste gilla och respektera personalen för att de ska köpa något i slutändan. Butiken 
måste dessutom stämma överens med kundernas förväntningar, som att den till exempel ska 
vara fräsch eller att spännande saker erbjuds. (Ekberg & Lohmander, 2004).  

Säljarna borde hålla ett visst avstånd från kunderna för att ge dem möjligheten att på egen 
hand gå runt och betrakta varorna. Kunder som söker hjälp borde få både hjälp och 
information av säljarna. Butikssäljarnas roll är inte att sälja varorna utan att hjälpa kunderna 
att hitta rätt vara (Krafft & Mantrala, 2010). Butikerna och dess personal kan på olika sätt 
hjälpa kunderna att vilja köpa. Det finns olika sätt att göra detta på, som exempelvis att ha 
öppet på rätt tider, dela upp betalning, att någon alltid svarar i telefon eller att ha exklusiva 
bärkassar då dessa värderas relativt högt av kunderna. Nyckeln är alltså att bry sig om sina 
kunder, sälja är en sak och skapa relationer är en annan (Ekberg & Lohmander, 2004). 
Eftersom dagens varor dessutom blir mer komplexa och svåra att förstå tenderar dagens 
kunder att rådfråga personalen mer. Av den anledningen är det viktigt att butikerna har 
personal som är välutbildade, har kunskap inom området och att de finns tillgängliga för 
kunderna (Krafft & Mantrala, 2010). 

Servicen från personalen kan dessutom vara av betydelse om kunden väljer att besöka en 
butik eller ej och är även en del av hur den upplever atmosfären. Dessa moment påverkar 
butikens attraktion och försäljning, men kan inte gestaltas på samma sätt som varorna. För att 
butikerna ska kunna förmedla den upplevelse de vill till sina kunder, måste butikerna först 
definiera vilken upplevelse de vill ge till kunderna innan de skapar själva servicen som ska 
generera den specifika upplevelsen (Manuelli, 2006). 

Kundservice är de små butikernas vapen mot de större kedjorna. Det finns dessutom en del 
kunder som är beredda att betala extra för service. Trots detta tenderar en del företag att inte 
erbjuda service till sina kunder. Människor som har ett sunt förhållande till sitt ego är de som 
kan erbjuda riktig kundservice. Det är en sådan människa som butikerna borde anställa 
eftersom alla kan lära sig att klara av rent tekniska saker, men att vara genuint trevlig, vänlig 
och tycka om människor är svårare. Det är trots allt så att personalen är där för att ge service 
åt kunderna. Desto längre tid kunderna måste vänta desto fler dåliga tankar tänker de om 
personalen. Dock får det ej gå till överdrift, hårdsäljare är inget som uppskattas bland 
kunderna. Balansen mellan för lite och för mycket service är väldigt känslig, men det 
viktigaste av allt är att kunderna handlar för att de tycker att det de får är mer värt än vad 
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pengarna de betalar är. För att få nöjda kunder måste butikerna börja med att skapa nöjd 
personal som ger allt (Ekberg & Lohmander, 2004).    

3.5 Branschblandning  
Alla butiker är i grunden likadana oavsett vilken bransch de har eller vad de säljer. Det är hur 
människorna interagerar med detaljhandelsmiljön som är den egentliga skillnaden (Underhill, 
2009). Detaljhandlarna vågar experimentera mer och mer med butikernas utseende. De ska 
vara effektivt utformade på olika nivåer för att på så sätt öka den totala shoppingupplevelsen 
(Krafft & Mantrala, 2010). Butikerna kan bli något mer för omgivningen och kunderna än 
bara en butik (Ekberg & Lohmander, 2004). 

Fler och fler detaljhandelsmiljöer har insett, av tidigare erfarenheter, att de även ska innehålla 
någon form av fritidsaktivitet som blir en del av hela upplevelsen. Fritidsaktiviteterna skulle 
kunna vara spa, museum och hotell. Det är inte tillräckligt att bara placera ett café i butiken, 
den ska även fungera som en form av tillflyktsort och en form av destination. Den kände 
designern Giorgio Armani har använt sig av denna helhetssyn. Han har omvandlat en gammal 
chokladfabrik till en modeavdelning, teater och en konstgalleria (Manuelli, 2006). 

För människor som lever ett så tidseffektivt liv som möjligt är det viktigt att behovet blir 
tillfredställt relativt fort av butikerna. Den gemensamma länken mellan detaljhandels- och 
fritidsaktiviteternas tankesätt skapar nya intressanta koncept. Ett exempel på detta är; efter att 
caféer lyckades etablera sig i köpcentrum öppnades det även caféer i bokhandlarna. Starbucks 
har till exempel dessutom installerat en cd-brännare i deras caféer och säljer egna cd-skivor så 
att kunderna kan köpa med sig deras musiktema hem (Manuelli, 2006). 

Enligt Hultén (2007) kopplas shopping samman med underhållning och upplevelser genom 
till exempel café och restaurangbesök.  Detta för att öka värdet av shoppingen. Genom en 
branschblandning ökar upplevelseskapandet för kunderna då butiker utvecklar sortimentet 
med nya varugrupper. Exempelvis har H & M och Lindex lanserat skor som ett komplement 
till deras kläder. Ett annat exempel på branschblandning är ICA som introducerade ICA-
banken och dess banktjänster.  
 
Människor värderar fritiden högt och har alltid gjort det, därför utvecklas många företag idag 
till att erbjuda mer än en vara för att locka dit kunderna. Butikerna borde alltid försöka 
tillfredställa kundernas behov, eftersom det är de som driver företaget framåt (Krafft & 
Mantrala, 2010). 

Den nya detaljhandels eran domineras av service, tillgång och efterfrågan. Allteftersom 
materialismtrenden planas ut börjar butikerna förstå vikten av att erbjuda kunden ett extra 
värde i form av service (Manuelli, 2006). 
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4. Empiri och Analys 
I detta kapitel kommer vi presentera den empiri vi samlat in genom intervjuer med personer i 
klädbutiker och kunder. Vi kommer att strukturera det som sagts i intervjuerna efter manligt 
och kvinnligt där butikernas röster kommer först. Vi ämnar även presentera vår tolkning och 

analys i detta kapitel direkt efter empirin. I analysen kommer vi att ta stöd ur de teorier vi 
använt för att analysen ska få en högre trovärdighet. Efter varje ämne kommer en 

sammanfattning i punktform att presenteras. 

4.1 Företagspresentationer 
Vi har valt att intervjua sex klädbutiker, tre herrbutiker och tre dambutiker, belägna på 
kvarnholmen mitt i centrum i Kalmar. Butikerna är inte placerade i ett köpcentrum eller 
galleria. Vi har intervjuat lämpliga personer i herrbutikerna Beckes, Inside och Jezz och 
lämpliga personer i dambutikerna Aima, Dayli Express och NoaNoa. Vi valde dessa butiker 
för att de var passande för vår undersökning.   

Intervjuade herrbutiker 

Joakim Axelsson, Butikssäljare  Beckes är en butik som riktar sig till både unga 
herrar och äldre män. De erbjuder bra varumärken 
och kläder med hög kvalitet. 

 
Stefan Johansson, VD/Ägare  Inside är butiken som erbjuder de starkaste 

varumärkena på marknaden till en manlig kundkrets 
och där den personliga servicen står i fokus. Deras 
främsta kund är mellan 20-50 år.  

 

Tomas Mylesand, Konceptansvarig Jezz är en herrbutik som satsar på det senaste modet 
med varumärken som passar deras kundkrets och 
genererar en bra mix. Deras huvudsakliga kundkrets 
är män från 20 år upp till 60 år. Årets modebutik 
herr 2009, enligt Nöjesnytt.  

Intervjuade dambutiker 

Elin Pettersson, Butiksansvarig Aima är en butik med kläder för kvinnor i alla åldrar, 
från den unga tjejen som precis kommit ut i 
vuxenvärlden och inte kan handla på 
barnavdelningen längre till lite äldre kvinnor. De 
erbjuder ett brett sortiment för alla åldrar. Deras 
främsta kundgrupp är kvinnor mellan 20-40 år.  

AnnaKarin Andersson Butiksansvarig Dayli Express inriktar sig på en viss stil och inte på 
en viss ålder där det feminina med mycket färg och 
form står i centrum. Denna butik har kunder från 
äldre tonåren och uppåt, men den främsta kunden är 
25-50 år.   

Louise Nimbratt, Butikssäljare  NoaNoa är butiken för kvinnor som gillar den 
romantiska stilen i neutrala färger där detaljerna talar. 
Denna butik har VIP kunder i åldern 50-60 år, men 
ett sortiment som även tilltalar de yngre kvinnorna.  
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4.2 Kunder  
De manliga kunderna är i åldrarna 20-45 år. Deras främsta fritidsintressen är golf, fotboll 
och tennis. När de är i stan brukar de umgås med vänner, shoppa och fika.  

De kvinnliga kunderna är i åldrarna 20-45 år. Deras främsta fritidsintressen är att umgås 
med vänner, shoppa och inredning. När de är i stan brukar de umgås med vänner, shoppa och 
fika.    

4.3 Upplevelse 
 Manligt  

En av herrbutikerna berättar att de kunder som besöker butiken kan göra det för att se om det 
kommit in någon ny modell eller tvätt från ett speciellt märke. Shopping i denna butik är inte 
alla gånger på grund av att exempelvis ett par byxor har gått sönder. Att kunderna shoppar i 
denna butik kan vara för att belöna sig eller att få bekräftelse från personalen. Den intervjuade 
personen berättar vidare att de använt sig av interiör från en klassisk herrbutik med inslag av 
bland annat teak. De har sedan valt att blanda ut denna stil med råare inredning med mer 
metall för att ge en upplevelse av att de är lite tuffare än de klassiska herrbutikerna.  

En herrbutik kan även använda sig av rekvisita för att förmedla en upplevelse berättar en av 
de intervjuade personerna. Denna butik har en avdelning med märket Gant och genom detta 
har de valt att förmedla en känsla av New England. Med hjälp av en stol i denna stil, som de 
placerat en kudde i, förhöjer de New Englandstilen och känslan. I avdelningen där samma 
butik säljer kläder, till en aningen yngre målgrupp, har de använt sig av rekvisita såsom 
böcker, biltidningar, en musikanläggning och konst. De använder även sig av säsongsbaserad 
rekvisita som exempelvis fendrar, rep och badbollar på sommaren och skidor på vintern för att 
ge en känsla av fjällen.  

Utifrån vad en i herrbutikerna har sagt så har att de har valt att blanda sin interiör från detaljer 
ur en klassisk herrbutik med metalldetaljer för att ge en råare känsla. Genom att göra på detta 
sätt så anser vi att de förmedlar en känsla av att vara till för både äldre och yngre män. 
Upplevelsen blir på så sätt att kunderna blir mer trygga i miljön, då de kan relatera till sin 
personlighet. Enligt oss kan denna miljö locka till sig ett visst klientel av kunder som har 
samma stil, värderingar och intressen. Detta kan leda till att de känner sig mer bekväma och 
tillfreds med att vistas i butiken.  

Vi tror även att personalens bemötande är en del i hur kunden upplever butiken. Oftast 
handlar det om att butikerna ger ett mervärde åt kunden genom personlig service. En av 
herrbutikerna berättar att kunderna inte bara går dit för varorna de erbjuder utan även för att få 
en viss bekräftelse av personalen. Detta anser vi kan förbättra kundens självkänsla både under 
vistelsen i butiken och vid användandet av varan vid ett senare tillfälle. Användandet av varan 
kan dessutom ses som en upplevelse, enligt Pine & Gilmore (1999). Vi anser att en av 
herrbutikerna är mer lekfull i jämförelse med de andra två herrbutikerna. Dessa andra två 
butiker riktar sig till en mer strikt och korrekt man som vi tror vill uttrycka sin stil och 
personlighet genom att bära de kända varumärkena som de två butikerna erbjuder.  

Genom att en av herrbutikerna har använt sig av rekvisita, så anser vi att de har skapat ett 
upplevelserum som kunderna får en relation till. Det kan då tilltala deras fritidsintressen eller 
vara en påminnelse om deras hemmamiljö. Om kunderna känner samhörighet med 
upplevelsen de får av rekvisitan, tror vi att de i sin tur kan känna att varorna blir en del av 
deras personliga livsstil. Då våra manliga kunders fritidsintressen främst är fotboll, golf och 
tennis anser vi att rekvisita som berör dessa områden med fördel kan användas. Detta kan få 
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kunderna att känna samhörighet med butiken. Danziger (2006) bekräftar att butikerna måste 
fokusera på vilket klientel som besöker dem och ta reda på vad klientelet tycker är roligt för 
att göra shoppingen till ett nöje.   

Är en nyfikenhet väckt hos kunderna medför det att de troligen går vägen genom hela butiken 
för att inte missa nyinkomna plagg. Vi anser att det är viktigt för butikerna att ständigt 
uppdatera och förnya sig för att väcka nyfikenhet hos kunderna. Detta kan de göra genom att 
byta ut sin rekvisita, ha regelbundna varuleveranser och ha aktivteter i butiken. Exempelvis 
kan de låta sina kunder testa en golfputter på en puttingmatta. En sådan aktivitet kan få 
kunderna nyfikna på vad som kommer att hända härnäst. De kan då bli motiverade att besöka 
denna butik nästa gång de är i stan, enligt oss.  

En av de intervjuade manliga kunderna beskriver att han vill att butiken ska vara snyggt 
inredd, gärna med svart och vitt och att möblerna är av skinn. Alla vill att det ska vara stil i 
butiken och gillar inte när varor ligger slarvigt på hyllorna. De vill gärna att det ska vara gott 
om yta att röra sig på samt att det ska finnas någonstans där de kan sitta ned. En soffgrupp i en 
butik kan vara skönt, menar en av de manliga kunderna. Männen vill gärna att de dessutom 
ska kunna genomföra någon aktivitet i butiken, såsom minigolf eller att det finns en möjlighet 
att spela spel. Den bästa butiken en av männen besökt hade en spelautomat placerad i butiken 
som han kunde spela på när en av vännerna provade skor. 

Endast en av de manliga kunderna svarade att interiören var en viktig del vid val av butik. 
Dock kan vi se att männen vill att butiken ska ge dem en möjlighet att sitta ner någonstans om 
de så skulle vilja. Vi kan anta att interiören är något som påverkar dem omedvetet. 

Som vi kan se så efterfrågar två av de manliga kunderna någon typ av aktivitet utöver varorna 
som finns i butiken. Alla manliga kunder har svarat att sport är ett stort intresse, där golf och 
fotboll är övervägande svar. Aktiviteter som berör dessa sporter skulle därför vara att föredra, 
enligt oss. Detta skulle kunna vara en form av upplevelse som Pine & Gilmore (1999) 
beskriver i sin bok.  

Kvinnligt  

En av dambutikerna har en inredning som förmedlar en lugn sinnesstämning. De använder sig 
av harmoniska färger, både på kläder och interiör, och lugn musik som skapar en positiv 
känsla. Sittplatser är något som erbjuds och som oftast används av männen. För barnen finns 
det leksaker att tillgå. Butiken arbetar dessutom med att kläderna ska vara placerade efter 
färgskalor som ska harmonisera med det övriga i butiken. Varor som inte ges plats att 
exponeras på ett bra sätt förvaras i lättillgängliga lådor. Detta skapar ett mer städat och 
strukturerat intryck. Accessoarer finns placerade i små korgar intill plagg de skulle kunna 
passa ihop med för att förenkla och ge inspiration åt kunden. Denna butik har provrum som är 
väldigt genomtänkta för att passa in i butiken. I provrummen sitter mindre tavlor med bilder 
ur deras senaste kollektion. Draperierna har en harmonisk färg och är av sammet som hålls 
upp av ett gardinomtag.  

I de andra två dambutikerna berättar de intervjuade att de inte varit med i valet av interiören. 
De tror att det inte ligger någon speciell tanke bakom den, utan att den skulle vara funktionell 
och praktisk. En av de i dessa butiker förklarar att de har så många olika varumärken, med 
olika stilar att det skulle vara svårt att ha en viss stil på interiören. Detta då den ska passa ihop 
med alla dessa varumärken. De arbetar med att klä sina provdockor på ett smågalet och 
uppseendeväckande sätt för att skapa en reaktion. De vill att kunderna ska reagera och fundera 
över vad de har gjort. Denna butik kan tänka sig att bygga upp ett koncept där de skapar en 
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hel värld. Till exempel att de dukar upp ett bord som passar ihop med en speciell typ av kläder 
för att skapa en specifik atmosfär. Under en veckas tid gavs kunderna i denna butik möjlighet 
att göra i ordning en kopp kaffe. Ett bord var då uppdukat mitt i butiken väl synligt för de 
besökande. I samband med detta hade de erbjudanden på kläder av varumärkena Kaffe och 
Cream. Den andra butiken berättar att många går in där för att få inspiration till exempelvis en 
fest eller en skolavslutning. De arbetar mycket med färg och form för att få fram varje stil 
tydligt.  

De kvinnliga kunderna vill gärna uppleva en lyxig känsla i en butik och föredrar inredning 
som framhäver detta. Inredningen ska gärna vara gammeldags eller lyxig tycker flertalet av 
kunderna. Majoriteten säger att det bör vara en tilltalande miljö i provrummen samt att det ska 
vara rent och snyggt. De menar att för ljus miljö och belysning inte är att föredra då de lägger 
mer fokus på sitt utseende än på själva plagget de provar. Kvinnorna går oftast tillsammans 
med sina väninnor när de shoppar. De diskuterar gärna vilka inköp de planerar och har gjort 
över en fika. Struktur och prydlighet samt gott om yta i butiken föredras av de kvinnliga 
kunderna. En av de intervjuade kvinnorna säger att butiken borde vara upplagd så att hon kan 
hitta det hon söker enkelt, oavsett om det är strukturerat efter färg eller varumärke. Något som 
däremot kan förstöra upplevelsen för kvinnorna är om bemötandet av personalen är på ett 
dåligt sätt. De blir då irriterade och går, säger de. 

Utifrån vad de intervjuade personerna i dambutikerna har berättat angående interiören så 
anser vi att de arbetar efter vilket klientel och vilken stil på varumärkena de har i butiken. En 
av butikerna förmedlar ett harmoniskt och jordnära intryck som vi anser lockar ett klientel 
som har denna livsstil. Vi tror att dessa kunder besöker denna butik eftersom de kan relatera 
till den och de känner sig trygga i den atmosfären. En av de andra butikerna arbetar mycket 
med att inspirera sina kunder genom provdockorna, vilket vi tror skapar delaktiga kunder. 
Genom att erbjuda kunderna denna inspirationskälla så inger det en känsla av lekfullhet som 
får kunderna att våga experimentera med sin stil. Vi tror att detta kan ses som en aktivitet, 
som är en del av upplevelsen, vilket gör att kunderna känner att de blir en del av butiken. 
Detta bekräftas i teorin där Pine & Gilmore, 1999 beskriver att en aktivitet skapar en 
upplevelse. En annan aktivitet som en av butikerna använde sig av var att i samband med köp 
av varumärkena Kaffe och Cream så kunde kunderna göra i ordning sin egen kopp med kaffe 
och mjölk. Vi anser att denna typ av aktivitet kan skapa nyfikna kunder, eftersom butiken gör 
något annorlunda. Kunderna kan bli nyfikna på vad som ska hända nästa gång de besöker 
butiken. Vi tror att det kan generera återkommande kunder.  

Eftersom shopping är ett sätt att umgås för kvinnor, så kan det vara så att varorna inte står i 
lika stor fokus längre. Detta bekräftas av Solomon (2009) som skriver i sin bok att shopping 
idag inte bara innebär att göra sina inköp, utan även underhållning och upplevelseskapande 
står i fokus. Då längre tid spenderas i butiker så anser vi att det är viktigt att de tilltalar 
kunderna emotionellt med hjälp av exempelvis interiören.  

Som vi kan se så vill de kvinnliga kunderna att butiken ska ge dem en lyxig känsla. En av 
kvinnorna berättar att hon får en exklusivare känsla då det finns inredning med sammet. Då 
upplever hon butiken som lyxig, säger hon. Vi anser dessutom att ljuset i provrummen är 
avgörande för hur kunderna betraktar sig i spegeln. Om kunden inte är nöjd med det hon ser i 
spegeln så blir upplevelsen i provrummet negativ. Detta kan göra att kunden avstår från köp 
eller känner sig obekväm med plagget när hon väl använder det. Eftersom första upplevelsen 
när hon bar detta plagg var otillfredsställande kan detta vara en känsla som kunden associerar 
till det specifika plagget.  
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4.3.1 Viktiga faktorer upplevelse 

 Aktivitet 
 Interiör 
 Personalbemötande  
 Rekvisita 
 Varor 

 4.4 Butiksmiljön 

Manligt  

De intervjuade i herrbutikerna har valt inredning efter eget tycke och smak. I dessa butiker är 
det framförallt plaggen som talar för sig själva. Två av butikerna föredrar att det är bekvämt, 
stiligt och snyggt i butiken.  

Grönfärgade galgar och gräddvita väggar tillsammans med frostade detaljer och trägolv 
skapar en råare och tuffare känsla, säger en av herrbutikerna. En annan av butikerna använder 
sig av skinn och stål i sin inredning för att ge ett stilistiskt och propert intryck. Den tredje 
butiken har interiör som kan förknippas med en New Englandstil. Det ska kännas exklusivt 
och ombonat i butiken. De olika intrycken som de förmedlar med sina interiörer ska stämma 
överens med varumärkena i butiken, menar de.  

Alla herrbutikerna tycker att det är viktigt att kunderna kan hitta rätt storlek själva. De ser till 
att det alltid finns minst en av varje storlek av varje plagg framme. De poängterar att kunderna 
oftast frågar om de inte hittar den storlek de söker. Plaggen placeras med minsta storleken 
överst och största storleken underst i högarna för att förenkla letande för kunden. De säger att 
strukturen i en butik är viktig. Två av de manliga butikerna erbjuder kunderna att sitta ner i 
butiken. Antingen är det barnen eller den trötte partnern som utnyttjar dem och kunderna 
uppskattar att det finns.  

Alla de manliga kunderna vill att butikerna ska ha bra struktur på kläderna, ordning och reda 
samt att det är rent och fräscht. För två av dem är trä och trägolv viktiga inslag i en butiks 
interiör, men att det ska kombineras med något tuffare material såsom skinn och stål. Det får 
inte vara för starka färger i butiken utan det ska vara enkla och neutrala färger som 
exempelvis svart och vitt.  

En av de manliga kunderna tycker att butikerna borde erbjuda, sittplatser eftersom han vill 
sitta ner en stund. Några av männen tenderar även att vilja göra något mer än att bara kolla på 
varorna i butiken, till exempel att spela på en automat eller minigolf. 

Övervägande av de manliga kunderna vill hitta storlekarna på egen hand i butiken, men 
personalen ska finnas till hands för eventuella frågor.  

Som vi kan se har herrbutikerna valt inredning som ska passa ihop med kläderna. Vi anser att 
det är viktigt att det finns en symbios mellan inredningen och kläderna. Därför fungerar inte 
samma typ av inredning i alla butiker. Interiören kan framhäva kläderna ytterligare och visa 
vilken livsstil de hör ihop med, enligt oss. Att använda sig av en så neutral och intetsägande 
interiör som möjligt innebär inte att kundgruppen blir bredare. Det är snarare så att inger en 
opersonlig känsla, eftersom de inte riktar sig till någon specifik kundkrets. Med detta menar 
vi, att om kläderna inte framhävs på rätt sätt med hjälp av butiksmiljön så ser kunderna inte 
om kläderna passar livsstilen de har. Detta bekräftas av Hines & Bruce (2006) som menar att 
butiksmiljön är en viktig aspekt för kundens totala shoppingupplevelse. 
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Att visa en livsstil i butiken kan även ske genom aktiviteter som till exempel minigolf i butik. 
Det är därför viktigt att ta reda på vilka intressen kunderna har, framförallt i herrbutiker då 
shopping inte är ett nöje för manliga kunder. Vi tror att aktiviteter kan öka nöjdhetsgraden 
bland kunderna. Krafft & Mantrala (2010) menar att kundernas uppfattning om att shopping 
är en rolig och njutbar upplevelse påverkas i högsta grad av butiksmiljön. Vi tror att en annan 
aktivitet i butik skulle kunna vara att låta sina kunder spela på ett Wii eller playstation. 
Kunderna interagerar på så sätt med butiksmiljön fast på ett annat sätt än via de varor som 
erbjuds. Vi tror att detta kan leda till en positiv minnesbild av butiken. Detta bekräftas av 
Danziger (2006) som menar att butiker som har det lilla extra säljer mer än bara varor. Vi 
menar att butiker som erbjuder sina kunder att ta del av någon aktivitet har det lilla extra. 
Detta blir på så sätt en del i den totala upplevelsen enligt Danziger (2006).  

Struktur är något som är väldigt viktigt i en butik då kunderna förmodligen inte vill ägna för 
mycket tid till att leta efter rätt storlek. Vi tror att butikerna skulle kunna lösa detta problem 
genom att placera plaggen i möbler med olika fack. För att förenkla letandet för kunden 
ytterligare kan storlekarna märkas tydligt på varje fack. Vi menar alltså att ett plagg ska finnas 
framme som ett visningsexemplar, som kunderna kan känna på, för att sedan plocka rätt 
modell av plagget i rätt storlek från det specifika facket.   

Solomon (2009) beskriver att beroende på om butikerna vill uppmärksamma eller skapa ett 
lugn bland kunderna så kan de ta hjälp av färger i butiken. Starka färger som grön, gul och 
orange skapar uppmärksamhet medan blått inger en lugn känsla. Dock ska användandet av de 
starka färgerna ske med försiktighet då det kan orsaka trötthet. Som vi kan se så vill männen 
ha enkla och neutrala färger, vilket vi tolkar som att de vill vara i en lugn butiksmiljö.  

Kvinnligt  

Dambutikernas interiör är styrd från huvudkontoren. I en av butikerna är interiören gammal 
och funktionell. En annan butik förklarar att de har en enklare interiör för att den ska passa de 
olika varumärkena butiken har. Den tredje butiken arbetar mycket med detaljer och efter 
färgskalor. Denna butik arbetar dessutom med plantor och vilda buketter i form av pioner, 
tulpaner och blåbärsris samt murgröna som ska förmedla en romantisk och harmonisk känsla. 
De har praktiska möbler med förvaring i form av lådor undertill och korgar för accessoarerna. 
Möblerna ska förstärka känslan av att det är en harmonisk butik med mysiga inslag 
inredningsmässigt. Denna känsla ska stämma överens med kläderna de erbjuder. De tror inte 
att det hade fungerat att använda sig av möbler i pianolack, då det hade krockat med klädernas 
stil. Hon påpekade dessutom att det är viktigt med en interiör som är möjlig att flytta eftersom 
kläderna, som exempelvis långa klänningar eller byxor, ej får vidröra golvet.  

En av de intervjuade personerna i dambutikerna säger dock att det är svårt att hitta en bra 
struktur eftersom de måste strukturera om bland kläderna då och då i butiken. Detta gör de 
dock inte för ofta eftersom de då riskerar att förvirra kunden.  

För de kvinnliga kunderna är det två stilar föredras på inredningen i en butik. Antingen en 
romantisk, gammeldags stil eller en modern och tuffare inredning. De som föredrar den 
romantiska stilen menar att butikerna då kan använda sig av trä och vitt. Detta är enkelt och 
fräscht samt förmedlar en mysig känsla, enligt en av kvinnorna. Kvinnorna som vill ha den 
modernare stilen föredrar skinn som en del av inredningen då det förmedlar en lyxig känsla. 
En av dem menar att det är kläderna som borde styra hur inredningen ska se ut.  

En av dambutikerna har idag lysrör i provrummen. Detta är inte särskilt smickrande för 
kunden eftersom alla skavanker och rynkor syns tydligare, enligt den intervjuade.  
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Att hitta rätt storlek på egen hand är något som föredras av majoriteten av kvinnorna. En 
annan föredrar personlig service. Personlig service ingår i butikssäljarnas arbete anser hon och 
hon vill att personalen ska serva henne. De som vill ta fram storlekarna själva tenderar att inte 
fråga personalen om deras storlek inte finns i butiken, eftersom de antar att alla storlekarna är 
framme. Finns inte deras storlek så utgår de ifrån att den är slut.  

Ordning och reda i en butik är något som är av stor vikt alla de kvinnliga kunderna. En av 
dem säger att det är bra om butikerna inte har spritt ut liknande plagg på olika ställen. Risken 
att missa de andra plaggen är då relativt stor, menar hon.  

För kvinnorna är det viktigt med ljussättningen i butiken. Det ska vara förhållandevis ljust och 
komma naturligt utifrån, utan att vara för starkt. Detta för att minska risken för huvudvärk 
eller ont i ögonen. Dessutom poängterar två av de kvinnliga kunderna att ljuset i provrummen 
är extremt viktigt att tänka på för butikerna. I viss ljussättning ser hon inte snygg ut, enligt en 
av dem. 

Som ovan nämnt är det viktigt att butikernas interiör stämmer överens med den livsstil och 
kläder de förmedlar ut mot kunden. Detta gäller såväl herrbutiker som för dambutiker. 
Solomon (2009) menar att butiksmiljön måste stimulera människorna, vilket vi tror att det gör 
när interiören stämmer överens med kundernas livsstil. Den dambutiken som arbetar med 
växter som en del av interiören vill förmedla en harmonisk butiksmiljö. Detta bekräftar 
Coleman (2007) att växter faktiskt gör. Vi anser att alla butiker borde använda sig av växter 
som en del av butiksmiljön, då detta inger en hemtrevlig och välkomnande känsla.   

Det är viktigt för butikerna att placera plaggen på ett sådant sätt att det blir enkelt att hitta för 
kunden. Vi kan se att en av kunderna vill hitta samma typ av plagg fast i olika färg på samma 
ställe. Vi anser att det inte finns något bästa sätt att strukturera hur kläderna i en dambutik ska 
vara placerade. Det finns dock olika sätt att strukturera butiken på, ett kan vara att tematisera 
efter stil som bohemiskt, sjöman eller ”haute couture”. Ett annat sätt kan vara att placera efter 
varugrupp som klänningar, tröjor och byxor. Butiker som har flera varumärken kan placera 
plaggen efter dessa. Vi tror att kvinnliga kunder snabbt uppfattar strukturen om den är gjord 
på ett tydligt sätt. Enligt Krafft & Mantrala (2010) är huvudsyftet med en tilltalande 
butiksmiljö att omvandla kundens efterfrågan till köp. Vi menar att det som är viktigt är att 
det finns en struktur i butiken, sedan vilken struktur butiken väljer har inte lika stor betydelse.  

Eftersom en del av de kvinnliga kunderna tenderar att inte fråga personalen om de inte hittar 
rätt storlek är det viktigt att butikerna ser till att alla storlekar finns framme. Vi anser att även 
detta ska ske med en viss systematik och fungera på samma sätt i hela butiken.  

Vi anser att ljuset i provrummen är extremt viktigt att tänka på i butikerna eftersom det kan 
leda till att kunden inte köper plagget om det är fel ljussättning. Solomon (2009) skriver att ett 
svagt rosa ljus förskönar ansiktet och minimerar synligheten av rynkor. Vi anser att om 
kvinnorna känner sig tillfredställda med sitt utseende så kommer de köpa mer. Detta bekräftas 
av Solomon (2009). Därför kan butikerna med fördel använda sig av behagligt dämpad 
belysning för att försköna kvinnornas utseende. Vi tror att detta kan öka deras försäljning 
samt generera nöjda och återkommande kunder.  

För att skapa en bra butiksmiljö så anser vi att de fem sinnena inte kan uteslutas. Dessa 
kommer vi att gå in djupare på i nästa kapitel.  
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4.4.1Illustration av butiksmiljö 

 

 
Figur 1: Illustration av en Alexander Mc Queen butik i New York. 

             Källa: Manuelli (2006) 

Vi vill förtydliga hur butiksmiljön kan tilltala kunderna. Som vi har skrivit tidigare så kan 
butiker förmedla en upplevelse genom interiör och inredning. Att skapa nyfikenhet är även 
viktigt, vilket en kreativ butiksmiljö kan göra. Vi anser att detta är något som Alexander 
McQueen har förstått. Därför vill vi förtydliga hur detta kan göras genom att visa en bild av 
en av hans butiker.  

Som vi kan se så har de använt sig av intressant arkitektur. Detta genom att ha utåtvälvda, 
oregelbundna väggar som skapar en annorlunda butiksmiljö. I väggarna har de inbyggda 
hyllor där de placerar skor och accessoarer. Dessa är placerade på överraskande platser för att 
skapa nyfikenhet och få kunden att vilja upptäcka nästa hörn. Detta bekräftas av Danziger 
(2006) som skriver att det är det som får kunderna att dras till en butik. Den allmänna 
belysningen har de valt att dämpa för att skapa en harmonisk atmosfär. De har infällda 
ljuskällor som är placerade så att kläderna ska komma fram i dess rätta färger.   

De har även valt att hänga statyer från taket för att underhålla kunden och på så sätt skapa en 
upplevelse. Vi anser att dessa statyer avspeglar vad klientelet i butiken har för livsstil och 
intressen, såsom exempelvis konst. 

4.4.2 Viktiga faktorer butiksmiljö 

 Färger och ljus  
 Interiör och material 
 Växter 
 Sittplatser  
 Struktur 
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4.5 Sinnena 

4.5.1 Syn  

Manligt 
En av herrbutikerna har precis bytt ut sin ljussättning. De har sänkt den allmänna belysningen 
för att sedan ha spotlights som punktbelyser kläderna. Detta hade de bestämt att de skulle göra 
då de vet att kunderna dras till ljuset. Det är flera av herrbutikerna som arbetar på detta sätt 
med spotlights. En annan butik ser även till att hörnen är tillräckligt belysta för att leda 
kunderna runt i alla delar i butiken. Butikerna har även märkt att om en vägg belyses mer så 
ökar försäljningen av varorna som är placerade där. I en butik är skyltfönstren upplysa dygnet 
runt som en del av deras marknadsföring.  

De flesta av de manliga kunderna vill ha det ganska ljust i butiken för att få en överblick 
direkt, de vill se helheten. En av dem tycker att det känns lite dystert att gå omkring i en mörk 
butik. Däremot vill en av de manliga kunderna ha lite dovt ljus och spotlights på kläderna då 
det ger en mysigare känsla. 

Eftersom ögat dras till ljus så anser vi att butikerna med fördel kan använda sig av 
punktbelysning på varorna. Detta är någonting som butikerna redan har insett att det fungerar. 
Vi förstår att om hörnen inte är tillräckligt upplysta så går kunderna inte dit och försäljningen 
minskar då på dessa ytor. Enligt oss är det viktigt att butikerna använder sig av ljuskällor, då 
de med hjälp av ljus på rätt ställen kan öka försäljningen. Detta bekräftas även av Hultén m.fl 
(2008) som menar att synsinnet är det mest kraftfulla och förföriska sinnet. Med detta menar 
vi att kundernas beteende påverkas av ljuset och kan lockas till köp. På vissa ställen kan det 
handla om att sänka den allmänna belysningen för att skapa en behagligare upplevelse. 

Som vi ser så vill de flesta av de manliga kunderna att det ska vara relativt ljust i butiken. Vi 
anser att en sänkt allmänbelysning tillsammans med punktbelysning ändå ger männen den 
överblick de vill ha.    

Sammantaget kan vi se att det sättet butikerna arbetar med sin ljussättning idag stämmer 
överens med hur kunderna vill ha det.  

Kvinnligt 

Dambutikerna förklarar att ljuset inte får vara för skarpt då det gör att både personal och 
kunder får ont i ögonen. Det ger inte ett speciellt smickrande intryck i spegeln. Ljuset är 
viktigt för att få fram de rätta färgerna på plaggen, menar dambutikerna. 

De kvinnliga kunderna vill att det ska vara ljust i butiken, men ändå behagligt. Det är viktigt 
att kläderna kommer fram på rätt sätt. En av kunderna säger att det ska vara neutralt ljus så att 
ögat inte blir vilselett. Det får heller inte vara för starkt ljus då det kan ge huvudvärk. En av 
dem menar att hon inte ser snygg ut i för starkt ljus och hon väljer då att inte besöka en butik 
med sådan belysning. Ljuset ska vara lite varierat så att kläderna syns, men det får inte lysa 
direkt på henne själv, förklarar hon.  

Även i dambutikerna är ljussättningen en stor del av helhetsintrycket eftersom att den 
framförallt ska få fram de rätta färgerna på plagget. Vi anser att det i en dambutik inte bara 
handlar om att exponera varorna med hjälp av ljus. Hur kvinnorna betraktar sig själva i detta 
ljus är även en viktig aspekt. 

Vi kan se är det inte bara varorna som är viktiga utan även att kvinnornas utseende ska 
framhävas. De vill att ljuset ska vara neutralt så att färgerna på kläderna kommer fram på ett 
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korrekt sätt. Detta tror vi är för att de ska veta hur plagget ser ut när det väl används i olika 
situationer. Med tanke på detta så skulle det vara en fördel om det i provrummen var möjligt 
att själv ändra belysning. Detta skulle kunna vara möjligt med hjälp av en dimmer eller 
lysknappar som det står dagsljus och kvällsbelysning på, menar vi. Hultén m.fl (2008) skriver 
att det människan ser jämförs med tidigare erfarenheter och minnen. Vi anser att en kvinna 
som kommer ihåg ett tidigare inköp minns att plagget såg ut på ett sätt i provrummet, men på 
ett annat sätt i en annan belysning, så kan det hända att hon inte känner sig bekväm i det hon 
ser. Enligt oss kan detta leda till att hon avstår från köp.  

4.5.2 Ljud 

Manligt 

Alla medverkande herrbutiker spelar musik. De vill inte skrämma iväg kunderna genom att ha 
för hög ljudvolym. Butikerna spelar musik som hör ihop med den stil de har i butiken och 
beroende på vilket klientel som befinner sig där. Butikerna har breda kundgrupper, men olika 
åldersgrupper är inne i butikerna vid olika tidpunkter. Eftersom äldre personer oftast besöker 
butikerna mitt på dagen på vardagarna spelar de lugnare musik då. Det yngre klientelet är 
oftast i butikerna på kvällar och helger. Majoriteten av butikerna spelar då den senaste 
musiken så att kunderna ska känna igen den. Två av herrbutikerna spelar inte radio då det 
sänds reklam för andra butiker som säljer liknande varor. De vill inte att kunderna ska bli 
lockade att gå och handla i de butiker som reklamen gäller. En av dem anser att radio är bra 
då det spelas varierande musik.  

De flesta av de manliga kunderna vill lyssna på lugn musik och gärna musik som är aktuell i 
dagsläget. Om musiken är för hög och snabb kan den upplevas som stressande. En av de 
manliga kunderna tycker då att det känns som om butiken försöker slänga ut honom och det 
upplever han som irriterande. En av männen skulle dock föredra hårdrock och en annan vill 
absolut inte höra radio och radioreklam.  

Eftersom de medverkande herrbutikerna spelar musik efter klientelet och stilen i butiken anser 
vi att detta är ett sätt för att förmedla vilken målgrupp de vänder sig till. Samtidigt vill de 
spela den senaste musiken som kunderna känner igen. Detta tror vi kan vara för att männen 
känner sig trygga när de lyssnar på musik de känner igen. Att använda sig av radio för att de 
spelar varierande musik anser inte vi är anledning nog för att göra detta. Vi anser inte att 
kunderna besöker butiken så pass frekvent så att de skulle märka av om musiken är varierande 
eller inte. Dock lägger kunderna märke till om det spelas radioreklam och detta kan vara ett 
irritationsmoment.   

Vi har sett att de manliga kundernas fritidsintressen inte inkluderar shopping. Vi tror att de 
inte tycker att shopping är en särskilt rolig sysselsättning och de prioriterar därför annat. Gobé 
(2001) skriver att musik i olika tempo framkallar känslor som påverkar kundens inköp. Vi 
anser att när männen väl shoppar vill de göra detta i lugn och ro, utan stressande musik så att 
de hinner tänka igenom vad de behöver köpa. Eftersom Gobé (2001) menar att musik 
framkallar känslor så tror vi att för snabb musik som inte tilltalar kunderna genererar en 
stressad och irriterad kund. 

Kvinnligt 

Dambutiken som beskriver sig som en mer romantisk butik spelar musik som är lugnare, 
behaglig och oftast med kvinnliga artister. I denna butik stannar kunderna länge och det måste 
därför vara en harmonisk stämning. En av dambutikerna skulle vilja använda radio då de har 
haft egen radioreklam, men de spelar inte det. Denna butik berättar vidare att de spelar låtar 
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från melodifestivalen då dessa är aktuella. Ibland spelar de även 80-tals hits eftersom modet 
idag är påverkat från den tidens stil. 

En av de kvinnliga kunderna skulle föredra partymusik som hon blir glad av eller rock med 
mycket trummor då hon blir taggad av sådan musik. En annan av de kvinnliga kunderna vill 
även hon ha musik där hon rycks med. Hon känner sig då pigg och glad. I övrigt vill de lyssna 
på musik som är pop inspirerad. Dock inte på för hög ljudvolym då det kan upplevas som 
stressande. Radio är inget som kvinnorna vill lyssna på då de blir irriterade på reklamen som 
sänds.   

Dambutikerna spelar musik som passar ihop med klientelet och stilen i butiken. Enligt oss kan 
detta skapa en relation mellan butiken och kunden eftersom kunden trivs med den musikstil 
som spelas. Känner kunderna denna symbios med musiken så tror vi att de även gör det med 
plaggen som säljs. Radio är ingenting som vi rekommenderar butikerna att spela, då det inte 
bara är deras egen reklam som sänds. Reklamen kan skapa irriterade kunder.  

Till skillnad mot de manliga kunderna så är shopping ett fritidsintresse för de kvinnliga 
kunderna. Eftersom de ser shopping som en rolig sysselsättning så har vi sett i vår 
undersökning att kvinnorna associerar shopping med glad och pigg musik. Det blir troligen en 
del av deras sinnesstämning. Detta ser vi stämmer överens med vad Lindstrom (2005) skriver. 
Han menar att ljud och musik är kopplat till humöret. Som vi kan se går inte kvinnorna 
ensamma då de shoppar. De vill därför inte ha för hög ljudvolym, eftersom de troligen vill 
kunna prata med varandra.  

4.5.3 Känsel 

Manligt  

De flesta av herrbutikerna har ingen tanke bakom hur de skulle kunna tillfredställa kundernas 
känselsinne. En av butikerna förmedlar att det ska vara en bekväm känsla genom valet av 
möbler.  

De manliga kunderna har olika åsikter om hur en butik ska kännas när de besöker den. Det de 
vill ha i en butik är skinn och stål samt tyg och trä. De menar att möbler av dessa material är 
det som de har hemma.  

Enligt oss är känselsinnet en relativ stor del vid utformning av en klädbutik. Det används 
mycket olika material som kunderna kommer att beröra i butiken oavsett om det är medvetet 
eller omedvetet. Desto fler sinnen som aktiveras hos kunden desto bättre sinnesstämning 
genererar detta. Hultén m.fl (2008) beskriver i sin bok att kunderna ofta är i fysisk kontakt 
med varorna. Denna kontakt uppstår med hjälp av känselsinnet och det är genom detta sinnet 
kunderna kommer i kontakt med omvärlden. De kan på så sätt utforska föremål omkring sig 
och lagra den informationen de får genom beröring av hur något känns. Vi anser därför att 
butikerna inte ska underskatta känselsinnet vid utformningen av en klädbutik. Detta eftersom 
vi tror att kunder minns hur ett material känns mot huden i olika situationer. I vissa situationer 
kanske kunderna inte vill känna ett visst material, då de kan ha haft en negativ upplevelse av 
detta material.   
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Kvinnligt 

Dambutikerna berättar att de genom materialen på kläderna förmedlar en härlig känsla. Det är 
alltså då kunderna berör kläderna som deras känselsinne aktiveras.  

De kvinnliga kunderna har olika åsikter om hur de vill att en butik ska kännas. Några av dem 
tycker att sammet och skinn känns lyxigt. För en av de intervjuade kvinnorna så spelar 
inredningen inte så stor roll då det är kläderna hon är intresserad av.  

Vi anser att det framförallt är genom kläderna som dambutikerna berör sina kunders 
känselsinne. Vi menar också att det inte bara är genom kläderna som känselsinnet stimuleras 
utan även butikens inredning spelar stor roll. Som en av kunderna säger så får hon en känsla 
av att något är lyxigt när interiören är av sammet eller skinn. Vi tror att hon har en positiv 
känsla av dessa material från tidigare händelser, därav associerar hon till den känslan hon 
hade då. Hultén m.fl (2008) beskriver i sin bok att när en känsla skapas genom material så 
återuppväcks gamla minnen.  

4.5.4 Lukt 

Manligt  

Ingen av de medverkande herrbutikerna använder någon tillsatt doft. Alla städar för att det ska 
lukta rent och fräscht. Citrusdoft är något en butik skulle kunna tänka sig att tillsätta.  

En av de manliga kunderna tror att det skulle vara ett bra och annorlunda sätt för en butik att 
marknadsföra sig med hjälp av en doft än att endast använda sig av det vanliga som att 
stimulera synsinnet. En sommardoft ihop med en ny sommarkollektion tycker han skulle vara 
intressant. En annan av männen skulle bli mer vaken och nyfiken på vad butiken har att 
erbjuda om butiken använde sig av en tillsatt doft. Nyklippt gräs luktar gott, säger en annan av 
de manliga kunderna.  

Vi anser att detta sinne inte heller bör underskattas eftersom detta sinne i minsta mån kan 
stängas av, enligt Lindstrom (2005). Kunderna verkar positivt inställda till att butikerna ska 
använda sig av dofter. Doften ska helst få dem att associera till det butikerna säljer. Enligt oss 
skulle en golfbutik kunna använda sig av doften av nyklippt gräs, då det är en doft den 
manliga kunden känner sig lycklig av genom minnen som han kan associera till golfbanan. En 
sommarkollektion som doftar sommar skulle kunna få kunderna att känna samma känslor som 
de känner på sommaren när de använder plagget.  

Kvinnligt 

En av dambutikerna har varumärket Odd Molly som marknadsför sig genom doft. Deras 
kollektioner doftsätts efter vilken säsong det är. Doften de använder denna sommaren skulle 
kunna beskrivas som bohemisk med ett inslag av värmeljus, menar hon. En av dambutikerna 
har blommor på våren vid kassan och skulle dessutom tänka sig att använda björkris under 
examenstider i skyltfönstren. Med respekt för allergiker är detta något de valt att inte göra. 

De kvinnliga kunderna vill inte att det ska lukta för starkt, men en mild doft skulle kunna vara 
positiv så att det känns fräscht i butiken. Det skulle kunna vara dofter som påminner om 
sommar, havet eller rena lakan, säger dem. Dofterna ska vara rätt för butiken och varorna, så 
det kan inte vara samma doft i en herrbutik som i en dambutik, förklarar en av kvinnorna.  

Att använda sig av doft är ett relativt nytt sätt att marknadsföra sitt varumärke på. Vi anser att 
människor dras till nyheter då de vill uppleva något annorlunda. Varumärket Odd Molly har 
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förstått detta och vågar därför marknadsföra sig med hjälp av doft, enligt oss. Något som 
beskrivs av Gobé (2001) är att dofter kan få kunderna att stanna längre i en butik. Om en butik 
ska använda sig av doft anser vi att den helst ska få kunderna att associera till något dem 
tycker om. Gobé (2001) beskriver att dofter som kaffe, kakor och parfym kan göra kunden 
bekväm, mer osjälvisk och vänlig, vilket enligt oss skapar en trivsam atmosfär att vistas i. 
Den tillsatta doften får dock inte vara för stark då det kan vara riskabelt för allergiker.   

4.5.5 Smak 

Manligt  

Ingen av herrbutikerna använder någon smak för att tillfredställa sina kunders smaksinne, som 
associeras till vad butiken erbjuder. Dock brukar de bjuda på tilltugg som passar till olika 
högtider såsom pepparkakor, skumtomtar och godis. En butik tycker att de har ett sortiment 
som skulle kunna beskrivas som salt och sött. Salt på den sidan av butiken där de vänder sig 
till en yngre målgrupp eftersom den delen är lite tuffare. Sött på den delen där de har ett 
snällare mode till en mer diskret målgrupp. En annan butik säger piggelinsmak eftersom han 
blir glad av denna smak. Glädje är känslan butiken vill förmedla.  

De manliga kunderna blir lyckliga av smakerna vanilj, choklad, godis, glass samt bourgogne 
vin. Av detta ser vi att det kan vara svårt att hitta en smak som passar alla ens kunder, men det 
vi kan anta är att smaken ska associeras med glädje. Något vi kan anta är att butikerna borde 
förmedla en smak som passar ihop med det de säljer, exempelvis som salt och rockigt. Enligt 
Gobé (2001) så skapas en social interaktion mellan kund och personal om kunderna blir 
erbjudna något att dricka eller äta. Vi anser att denna sociala interaktion kan leda till att 
kunderna känner sig mer bekväma i butiken och därmed vågar de ta kontakt med personalen 
på ett naturligt sätt. Vi anser även att butikerna bör vara konsekventa med vad de erbjuder för 
smakupplevelse till kunden. Kunderna kan ha lagrat butikens smak i minnet och kan därmed 
komma att tänka på butiken i ett helt annat sammanhang när denna smak återupplevs. 

Kvinnligt 

En av dambutikerna bjöd på kaffe och mjölk till sina kunder då de har varumärken som heter 
Kaffe och Cream. Om denna butik skulle sätta en smak på sin butik så skulle det vara surt och 
salt. Detta eftersom de är lite tuffare. Det skulle absolut inte vara en söt smak som jordgubbe 
eftersom de inte är speciellt gulliga. De andra butikerna beskriver sig som friska och fräscha 
butiker som skulle associera sig med smaker som är fruktiga. 

De kvinnliga kunderna blir lyckliga när de känner smaken av jordgubbe eller något fruktigt. 
Det får dem att tänka på sommaren och semester, något som inte tillhör vardagen. Utifrån 
detta så kan vi se en trend av sötare smaker för att kvinnornas smaksinne ska bli tillfredställt. 
Smaker som de kvinnliga kunderna blir lyckliga av och som inte associeras till vardagen är att 
föredra. Om butikerna genom smaksinnet får kunderna att känna sig glada, kan de bli mer 
tillfreds med sig själva. Detta kan göra att de blir mer sugna på att shoppa, enligt oss. Även 
här tror vi att smaken ska passa ihop med det de säljer, exempelvis ett sött mode med 
jordgubbar. Enligt Hultén m.fl (2008) så kan en smakupplevelse ge kunden en upplevelse som 
förstärker varumärket.   

 

 

 

 



Shoppertainment 

Linnéuniversitetet Kalmar 

 Åsa Hedlund & Malin Nässel  33 
 

4.5.6 Viktiga faktorer sinnena 

 Punktbelysning 
 Klientelanpassad musik 
 Bekväma och lyxiga material i inredning 
 Doft efter vad butiken vill förmedla 
 Smak som frambringar positiva känslor  

4.6 Personalen  
Manligt 

I herrbutikerna hälsar personalen på ett trevligt sätt på alla kunderna så att de känner sig 
välkomna in i butiken. Butikerna säger att det är viktigt att inte vara efterhängsna eftersom 
kunderna då kan bli obekväma och lämna butiken. Att erbjuda för mycket hjälp är alltså inte 
att föredra. De som arbetar i butiken är kunniga på de kläder som de säljer, hur de sitter och 
vilken passform de har. Personalen är där för kunden och inte tvärtom, enligt en av de 
manliga butikerna. Enligt en annan av herrbutikerna är det viktigt att personalen är 
tillfredställda med sitt arbete och stolta över butiken de arbetar i.  

De flesta av herrbutikerna säger att kunderna inte behöver vänta särskilt länge på hjälp av 
personalen om de efterfrågar det. Beroende på hur mycket folk det är i butiken, både i form av 
kunder och av personal, kan det vara en viss väntan.  

De manliga kunderna vi intervjuade tycker att personalen är väldigt viktig i en butik. 
Personalen ska ta hand om kunderna med omsorg och vara trevliga. En av kunderna menar att 
personalen ska vara serviceinriktad, men inte för mycket då det upplevas som att de försöker 
sälja plagget oavsett om det sitter bra eller ej. De vi intervjuade vill att personalen ska hälsa 
artigt när de kommer in i butiken. Männen anser att personalen ska erbjuda hjälp, även om de 
inte efterfrågar det, för att sedan finnas nära till hands och vara synliga på ett smidigt sätt. En 
av kunderna tycker inte om personal som springer omkring i butiken. Majoriteten av de 
manliga kunderna säger att de har en viss förståelse om de behöver vänta ett tag om det är 
mycket folk i butiken.  

Vi anser att herrbutikerna vi har intervjuat är medvetna om var gränsen går angående hur 
mycket hjälp de ska erbjuda. Krafft & Mantrala (2010) bekräftar hur viktigt det är att ta ett 
visst avstånd från kunden för att låta denne betrakta varorna på egen hand. En av kunderna 
säger att för mycket hjälp uppfattas som att personalen försöker sälja så mycket de bara kan. 
Att erbjuda för lite hjälp kan istället tolkas som att de ignorerar kunden som Ekberg & 
Lohmander (2004) bekräftar.  

Personalen är utbildad på vilka varor de säljer och kan dess egenskaper. Solomon (2009) 
menar att personalen genom sin expertis kan förenkla kundens val av vara. Därför anser vi att 
kunderna inte bör vara rädda för att be om hjälp eftersom personalen är där för dem. För att få 
kunderna att våga fråga personalen anser vi att det är viktigt att ha personal som passar in i 
butiken och den livsstil de vill förmedla. Enlig Ekberg & Lohmander (2004) så granskas 
personalen av kunderna och innan något överhuvudtaget säljs är personalen i centrum. Vi tror 
att personalen därför ska stämma överens med både stilen och atmosfären i butiken för att 
kunderna ska tycka om och respektera personalen. Vi tror att kunder besöker en butik som är 
lika dem själva och därmed också personalen.  

En av de intervjuade herrbutikerna berättar att det är viktigt att ha personal som har ett 
genuint intresse för det som butiken säljer. Personal som inte är stolta över sitt arbete går in i 
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en roll för att passa in i butiken, enligt oss. Detta är något som kunderna kan lägga märke till 
då det kan upplevas som falskt och påklistrat. Vi tror att kunderna då kan få känslan av att 
personalen bara vill sälja. 

Kvinnligt 

Dambutikerna hälsar alltid på kunderna. De menar att det är viktigt att ha ögonkontakt med 
kunderna, eftersom de då känner sig sedda och uppmärksammade.  

En av de intervjuade i dambutikerna menar att en del kunder behöver hjälp med att hitta 
kläder för ett specifikt tillfälle. Personalen hjälper då till och försöker komma fram till vilken 
stil kunden föredrar och vad som passar henne. Att erbjuda denna typ av service är viktigt, 
enligt henne. Om en person som arbetar i butiken är ensam brukar de tala om det för kunderna 
som väntar på hjälp. De får då förståelse för om det tar tid, enligt en av de intervjuade 
dambutikerna.  

De kvinnliga kunderna vi har intervjuat säger att de vill bli bemötta av trevlig personal. 
Personalen ska hälsa för att visa att de finns där. Efterhängsen personal är inget som 
efterfrågas av de kvinnliga kunderna. De ber om hjälp om de behöver hjälp. En av kunderna 
säger att hon vill vara anonym i butiken. En annan kund föredrar personal som vill sälja och 
som inte tycker det är påfrestande att hon frågar olika saker.  

Två av kvinnorna säger att om de får vänta på personalens hjälp så brukar de har förståelse för 
detta. Oftast hjälper personalen en annan kund och då väntar de bara på sin tur. Personal som 
plockar i ordning i butiken, pratar med kollegorna eller är stressade tenderar oftast att ge 
signalen att de ignorerar de kunder som behöver hjälp. Några av kvinnorna påpekar att detta 
är något de blir irriterade över och de lämnar då butiker med sådan personal.  

Enligt Manuelli (2006) är personalen en del av upplevelsen. Innan butiken bestämmer vilken 
personal som ska finnas där måste de definiera vilken upplevelse de vill förmedla och vilka 
varor de har. Detta för att förstärka upplevelsen mot kunderna. Som vi kan se så vill 
kvinnorna har olika typer av service från personalen. Vi tror därför att personalen måste 
avspegla det klientel som butiken vänder sig till för att de ska få den uppmärksamhet som de 
är vana vid. Exempelvis tror vi att personer som har en hög social status är vana vid en viss 
typ av uppmärksamhet och därför förväntar de sig detta när de besöker en butik.  Ett annat 
klientel som inte är vana vid denna uppmärksamhet tror vi istället kan bli obekväm i 
situationen och lämna butiken. Detta bekräftas av Ekberg & Lohmander (2004) som menar att 
nyckeln är att bry sig om sina kunder eftersom sälja är en sak och skapa relationer är en 
annan. 

Vi anser att det är viktigt för kvinnor att det finns en personkemi mellan dem och personalen i 
butiken. Detta är viktigt oavsett om det är en främling eller någon de känner. Vi menar att 
kvinnor talar mycket med kroppsspråket. Därför är det viktigt att personalen är utåtriktad och 
visar att de brinner för att ge bra service och hjälp åt kunderna. Manuelli (2006) beskriver att 
personalen är en del av atmosfären och har betydelse för om kunden vill besöka butiken. 
Utifrån detta tror vi att personal med för mycket kunskap och fel attityd kan få kvinnorna att 
känna sig obekväma med deras klädstil. Vi tror att kunderna då förlorar sin glädje att shoppa.   

Eventuella väntetider verkar inte vara något större problem för kunderna i en klädbutik, så 
länge personalen hjälper en annan kund. Pratar de dock med en kollega eller i telefon så får 
kunden en känsla av att vara ignorerad och kan lämna butiken. Enligt Ekberg & Lohmander 
(2004) tenderar kunderna att tänka dåliga tankar om personalen desto längre de behöver 
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vänta. Vi tror att det är av största vikt att personalen visar kunderna att de har sett dem och att 
de hjälper till så fort de kan. Detta för att minska risken att de lämnar butiken.  

4.6.1 Viktiga faktorer personal 

 Ej efterhängsen 
 Hälsa artigt 
 Service efter klientel 
 Välutbildad personal 

4.7 Branschblandning  

Manligt 

De intervjuade herrbutikerna tror att en klädbutik skulle kunna blanda sig med branscher 
såsom accessoarer, väskor, skor, glasögon, parfym och skivor. En av butikerna berättar även 
att de tror att ett café och försäljning av inredning skulle kunna fungera bra ihop med kläder. 
Butikerna har sett att många av deras kunder även inhandlar mobiltelefoner och bärbara 
datorer när de är i stan. Många kunder är i stan bara för att umgås med varandra, menar 
butikerna.   

Några manliga kunder skulle vilja att det fanns en blandning av branscher i en butik så att de 
kan shoppa, fika och utföra någon aktivitet på samma ställe. Två av de manliga kunderna 
menar att om de exempelvis är ett gäng som är i stan, så kan de som vill shoppa göra det, 
medan de andra fikar eller spelar något spel. De ska dock fortfarande kunna prata med 
varandra.  

Som vi kan se så ser de intervjuade herrbutikerna några potentiella branscher att blanda 
kläderna med. Dessa branscher passar klientelens livsstilsvanor och fritidsintressen. Vi tror att 
eftersom deras kunder brukar fika eller äta lunch när de är i stan, så skulle ett café i 
klädbutiken vara en verksamhet för att skapa en bra upplevelse för kunderna. Det skulle även 
kunna gynna butiken på så sätt att de får kunderna att stanna längre, vilket enligt Underhill 
(2009) gör att de shoppar mer. Han beskriver dessutom att doften av nybryggt kaffe generar 
en hemtrevlig känsla i butiken.  

En annan bransch som vi tror skulle fungera tillsammans med de herrbutikerna vi har 
intervjuat är mobiltelefoni och bärbara datorer. Detta eftersom vi tror att de flesta män idag 
har en mobiltelefon och en bärbardator som en del av deras livsstil. Män har mestadels ett 
syfte med sin shopping och de besöker oftast den butiken som har det de söker direkt. Vi 
menar att om en klädbutik är blandad med exempelvis mobiltelefoner och kunden besöker 
denna butik för att köpa en mobiltelefon, så kan kunden även börja kolla på kläder fastän 
syftet var ett annat. Genom en branschblandad butik kan det skapas en starkare relation 
mellan kunden och butiken. Detta då kunderna kan komma att besöka den oftare eftersom 
flera branscher de brukar besöka finns på samma ställe.   

Kvinnligt 

Dambutikerna kan tänka sig att blanda kläder med branscher som är relativt lika varandra. Det 
skulle exempelvis kunna vara skor, smycken, väskor och parfym. En av dambutikerna berättar 
att vissa av deras varumärken även har parfym och bodylotion och skulle därmed kunna tänka 
sig att sälja detta. En blandning av varor som kan ge kunden en hel outfit är något en annan 
dambutik skulle kunna tänka sig. De kan också tänka sig att bygga upp en värld av ett visst 
koncept med hjälp av rekvisita genom att använda sig av bord, stolar och tallrikar. Två av 
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dambutikerna tror att ett café med fördel skulle kunna placeras i en butik. Detta eftersom de 
vet att deras kunder fikar eller äter lunch när de är i stan. Ibland besöker kunderna dessutom 
frisören när de är i stan. Vidare brukar kunderna kommentera inredningen i en av butikerna. 
Detta är något som den intervjuade tror skulle kunna sälja bra. De kvinnliga kunderna hänger 
gärna undan plagg för att sedan komma tillbaka när de har funderat över om de vill ha plagget 
eller inte, säger hon.  

De flesta av de kvinnliga kunderna tycker att ett café skulle vara trevligt i en klädbutik då de 
tycker att shopping av kläder även hör ihop med den sociala biten som att fika. En av 
kvinnorna tycker att kläder och heminredning hör ihop. En butik med dessa två branscher 
skulle passa bra ihop, enligt henne. De kvinnliga kunderna tycker att det skulle vara en bra 
atmosfär och helhetsupplevelse i en butik med blandade branscher. En av kunderna berättar 
att det skulle vara trevligt med en plats där hon både kan shoppa och ta det lugnt samtidigt. 
Det kvinnorna brukar göra i stan är framförallt att titta på kläder och fika.    

Som vi kan se så ser även de intervjuade dambutikerna potentiella branscher att blanda kläder 
med. Dessa branscher skulle kunna vara skor, smycken, väskor och parfym. Enligt oss är 
utseendet viktigt för kvinnor och branscher som främjar det skulle vara att föredra. Kvinnor är 
ofta i stan för att umgås och därför bör en butik vara utformad som en mötesplats där de kan 
interagera med varandra. Vi har fått berättat för oss att kvinnor oftast hänger undan plagg 
innan de bestämmer sig för att köpa det. Ett café kan vara en mötesplats där de kan diskutera 
med sina vänner angående vad de ska köpa, utan att lämna butiken.  

En av de intervjuade personerna i dambutikerna säger att de kan tänka sig att bygga upp en 
hel värld som ett koncept. Vi menar att inredningen och kläderna tillsammans skapar en viss 
symbios mellan vilken stil de har på sina kläder och i sitt hem.  

Eftersom att de intervjuade personerna i dambutikerna och kunderna nästintill tycker likadant 
så kan vi anta att en branschblandad butik med kläder, café, skönhetsprodukter och 
heminredning skulle vara gynnsam.  

Sammanfattning branschblandning 

Danziger (2006) skriver att en butik som stimulerar så många sinnen som möjligt har enklare 
att bygga en relation med kunden. Vi anser att klädbutiker idag arbetar med att tillfredställa 
sinnena syn, ljud och känsel. De andra två, smak och doft, är sinnen som glömts bort. En 
branschblandad butik kan tack vare sin blandning förenkla tillfredställandet av smak och 
doftsinnet. Detta då smak och doft är naturliga inslag i andra branscher som kan väljas. 
Exempelvis så skulle ett café tillfredställa kundernas smaksinne då det säljer något som 
stimulerar smaksinnet. Butiken kan själv bestämma över vad som ska finnas i caféet beroende 
på vilka smaker de tycker passar ihop med butiken.  

Ett café kan även generera dofter som exempelvis kaffe och nybakade bullar. Dessa dofter får, 
enligt Gobé (2001) kunderna att känna sig bekväma, vilket medför att de blir osjälviska och 
vänliga. Vi anser att en annan bransch som kan stimulera doftsinnet är en florist, då 
blommorna som en florist säljer ger en behaglig doft på ett naturligt sätt. Att placera en frisör 
i samma butik genererar en fräsch doft av skönhetsprodukter.  

Kunderna kan medan de väntar på hjälp av personalen i klädbutiken eller frisören köpa en 
kaffe. Det ges även möjlighet för den väntande vännen att köpa en kaffe medan den andra 
provar kläder eller får håret klippt. En branschblandad butik kan fungera som en social 
mötesplats eftersom många är i stan för att umgås.  
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Vi tror att butiker som ger en upplevelse till kunden blir en plats som de vill vistas på 
eftersom det ger ett mervärde, enligt Pine & Gilmore (1999). De menar att kunderna blir 
beredda att betala ett överpris för varorna då de får ta del av upplevelsen på den specifika 
platsen. En branschblandad butik kan enklare skapa denna upplevelse eftersom att det blir 
enklare att tematisera butiken. Genom de olika branscherna så har butikerna olika 
komponenter att arbeta med. Om exempelvis en klädbutik är blandad med inredning så blir 
möblerna en självklar del i butiksmiljön. Möblerna kan fungera som ett syfte att skapa en bra 
butiksmiljö där kunderna kan slå sig ner. Eftersom att butikerna även säljer inredningen kan 
de tjäna pengar på detta. Försäljningsytan utnyttjas maximalt då en soffgrupp i en butik inte 
bara tar plats utan även blir en del av verksamheten och kan öka försäljningen.  

Krafft & Mantrala (2010) skriver att butiker som erbjuder en ovanlig och spännande 
butiksmiljö ger ett extra värde i kundens shoppingupplevelse. Exempelvis så använder sig en 
av de intervjuade herrbutikerna böcker för att förmedla en hemmakänsla i sin butiksmiljö. De 
skulle även kunna sälja böckerna. Böckerna skulle dock fortfarande generera samma stämning 
i butiken som han vill ha. Vi menar inte att butikerna endast ska sälja tio exemplar vid kassan 
utan att det ska vara en verksamhet tillsammans med kläderna. Ett annat exempel är att en av 
dambutikerna skulle kunna ha hyllor där de säljer ”chiclit”. Detta eftersom att det kan stämma 

överens med den övriga atmosfären. Enligt & Lohmander (2004) kan butikerna kan bli något 
mer för omgivningen och kunderna än bara en butik. Vi tror att om butikerna blandar 
attraktiva branscher för dess klientel så kan det bli som ett andra hem för kunderna. 

Som Pine & Gilmore (1999) skriver i sin bok så skapar underhållning en upplevelse. Vi anser 
att underhållningen inte behöver vara speciellt avancerad. Underhållning i mångas ögon är ett 
extravagant arrangemang som till exempel en konsert. Med de resurser som butiken redan har 
kan de med hjälp av kreativitet skapa en underhållande aktivitet. En branschblandad butik kan 
förenkla detta. Beroende på vilka branscher som kombineras finns möjlighet till större 
variation av aktiviteter. Till exempel kan klädbutikerna ha en tävling där kunderna får klä en 
provdocka med deras kläder. Bästa provdockan får stå i skyltfönstret under en tidsperiod. En 
frisör kan exempelvis visa olika håruppsättningar från början till slut. Vi menar att 
möjligheten att leverera en upplevelse till kunden är relativt stor. Att skapa nyfikenhet redan 
utanför butiken gör att kunderna går in i butiken. Intressant skyltning i fönstren kan väcka 
kundernas uppmärksamhet. Exempelvis kan de ha ett tropiskt tema med palmer och solstolar 
tillsammans med kläderna i skyltfönstren. Detta är något som skapar nyfikenhet hos 
kunderna. Enligt Danziger (2006) gör denna nyfikenhet att kunderna återkommer till butiken.   

Krafft & Mantrala (2010) beskriver i sin bok att personalen ska vara välutbildad och kunnig 
inom området. I en branschblandad butik kan det vara svårt att ha personal som har goda 
kunskaper inom alla områden. Därför anser vi att butikerna bör begränsa sig till två eller max 
tre branscher. Detta eftersom att okunnig personal ger ett oproffsigt intryck som kan irritera 
kunderna. Vi har sett att Indiska arbetar på detta sätt, de har både kläder, inredning och en 
restaurang under samma koncept där personalen är kunnig inom alla områdena.  

4.7.1 Viktiga faktorer branschblandning 

 Sinnena är enklare att tillfredställa 
 Fler komponenter att arbeta med i upplevelseskapandet 
 Naturlig mötesplats 
 Höga krav på personal 

 



Shoppertainment 

Linnéuniversitetet Kalmar 

 Åsa Hedlund & Malin Nässel  38 
 

5. Slutsatser 
 

I detta kapitel kommer vi att besvara vår problemformulering. Vi har skapat en modell över 
hur upplevelseskapandet i butik kan se ut. De föregående kapitlen blir underlag till de 

slutsatser som vi kommer att presentera i detta kapitel. Vidare kommer vi att ge 
rekommendationer till klädbutiker och förslag till vidare forskning.   

5.1 Svar på problemformulering  
 

Vilka komponenter skapar en positiv shoppingupplevelse för kunden i en klädbutik? 

 
Nedan har vi förklarat det vi har kommit fram till med hjälp av den klassiska tallriksmodellen 
som består av tre tårtbitar. I tallriksmodellen består dessa tårtbitar av hur kolhydrater, 
grönsaker och protein ska portioneras. I vårt fall har vi delat upp tårtbitarna i underhållning, 
varor och personal. Precis som tallriksmodellen så måste den bestå av alla tre komponenter 
för att vara bra för människan. Vi menar att en butik måste planeras efter dessa tre 
komponenter för att den ska ge kunden en bra helhetsupplevelse. Saknas en av dessa tårtbitar 
är den inte komplett. Precis som tallriksmodellen kan dessa bitar vara olika stora beroende på 
hur mycket av varje del som behövs utifrån vilken upplevelse som ska uppnås. Det som är 
viktigt är att ingen del kan uteslutas helt.  

 

 
Figur 2: Butiksmodellen  
Källa: Egen 
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Underhållning, med underhållning menar vi att det ska finnas någon komponent i butiken 
som väcker kundens intresse och på så sätt skapar ett mervärde för kunden. Mervärdet är 
kunden beredd att betala ett överpris för då den har en anledning att vistas en längre tid på den 
specifika platsen. Underhållning kan exempelvis vara en aktivitet eller en intressant arkitektur 
och inredning. Dessa komponenter kan skapa den upplevelse som butiken vill förmedla till 
kunderna. Butikerna kan även använda sig av rekvisita som förstärker denna upplevelse och 
stämmer överens med kundens livsstil. Det blir då lättare att skapa en relation mellan butiken 
och kunden. Männen vill gärna utföra en aktivitet rent fysiskt medan kvinnorna gärna vill 
kunna ta en fika. 

Varor är en del av butiken som inte kan uteslutas. De kan anses som en självklar del i en 
butik men det är vilket budskap de förmedlar som är en viktig aspekt att tänka på. Varorna ska 
förmedla vilket klientel de vänder sig till. Varorna blir på så sätt en komponent i butiksmiljön 
som ska passa ihop med klientelets personliga livsstil. 

Personalen är även en viktig komponent i butiken då de bidrar till vilken atmosfär den ska 
förmedla. Beroende på hur mycket hjälp klientelet vill ha av personalen, så styrs 
viktighetsgraden på servicenivå och kunskap efter vilket klientel det är. Personalen är 
dessutom en viktig del i hur kunden upplever butiken.  

Dessa tre huvudkomponenter skapar en upplevelse för kunden. Eftersom shopping idag 
handlar om att umgås och att det ska vara en rolig aktivitet så bör butiken vara utformad som 
en mötesplats där kunderna trivs.  

 

Skulle en klädbutik skapa en bättre upplevelse genom att blanda sig med ytterligare 
branscher? 

Vi anser att en klädbutik skulle skapa en bättre upplevelse genom att blanda sig med 
ytterligare branscher. Beroende på vilka branscher som en klädbutik ska blandas med så kan 
fler av människans sinnen tillfredsställas och detta kan förstärka upplevelsen. Då kunderna 
oftast fikar när de är i stan så kan ett café med fördel placeras i en klädbutik. Detta skapar 
harmoni som gör att personalen och kunderna interagerar med varandra på ett naturligt sätt. 
Denna harmoni bidrar även till mindre irritation. Det som dock kan skapa missnöje bland 
kunderna i en branschblandad butik skulle kunna vara okunnig personal. Detta ställer högre 
krav på personalen i jämförelse med en oblandad butik.  

Genom att branschblanda butiken kan de öka sin försäljning genom att exempelvis 
inredningen skulle kunna säljas. Inredningen ger samtidigt en bättre butiksmiljö som kunden 
kan ta del av under besöket. Det blir en gynnsam situation för både kunder och butiken och 
kan på så sätt få ökad försäljning samt att kunderna blir nöjdare. Detta ger kunderna en 
trivsammare butiksmiljö och bättre upplevelse. 

Det blir enklare genom en branschblandad butik att skapa en mötesplats där kunderna kan 
umgås. Därför bör butiken vara blandad på så sätt att branscherna klädbutiken väljer att 
blanda sig med tilltalar samma klientel. Butiken ska alltså inte vända sig till en bredare 
kundgrupp utan ge en bättre upplevelse till den kundgrupp de redan har. Detta skapar lojalare 
kunder.  
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5.2 Rekommendationer  
Vi rekommenderar butikerna att våga forma en butik som skrider utanför de traditionella 
ramarna. Eftersom att det handlar om hur butikerna säljer varorna och inte bara varorna i sig, 
så måste butikerna erbjuda något som skapar ett mervärde. Att använda sig av flera 
komponenter som skapar en upplevelse blir ett naturligt inslag i framtidens butiker. Vi 
rekommenderar även att butikerna blandar sin verksamhet med andra branscher som kunderna 
efterfrågar. Detta kan bli en avgörande faktor till om kunderna väljer den butiken gentemot en 
konkurrent. Om klädbutikerna tar tillvara på de möjligheter som finns och vågar vara kreativa 
så torde framtiden se ljus ut. 

5.3 Vidare forskning 
Efter att ha genomfört denna undersökning finner vi det intressant att forska djupare i området 
kring upplevelseskapande i en butik. Komponenterna som vi har kommit fram till skulle 
kunna studeras djupare och utvecklas till fler beroende på vilken upplevelse som ska 
förmedlas. I denna undersökning har vi tagit klädbutiker som utgångspunkt och vårt resultat 
hade förmodligen sett annorlunda ut om vi utgått från en annan bransch. Beroende på vilken 
bransch som vill skapa en bra upplevelse för sina kunder så kan komponenterna komma att ha 
olika betydelse, vilket vidare forskning skulle kunna komma fram till. Vi har endast studerat 
branschblandning från ett upplevelseperspektiv. Detta fenomen skulle kunna studeras djupare 
genom att andra aspekter som exempelvis ägarförhållanden studeras. Branschblandning skulle 
även kunna studeras som huvudämne för att finna vilka branscher som skulle kunna vara 
optimala att blanda med varandra.  

5.4 Metodkritik 
Vid genomförandet av intervjuerna så valde vi att intervjua tre herrbutiker, tre dambutiker 
samt tio kunder. Dessa intervjuer genomfördes parallellt med varandra. Vi hade kunnat få ut 
mer av intervjuerna med kunderna om vi hade väntat med att arbeta fram intervjufrågor till 
dessa intervjuer. Intervjufrågorna till kunderna hade kunnat arbetas fram med hjälp av 
underlaget vi fått fram genom intervjuerna med klädbutikerna. Vi har även insett att 
intervjuerna med kunderna hade kunnat genomföras i direkt anslutning till klädbutikerna. 
Detta hade kunnat ge en mer korrekt bild av hur verkligheten till just dessa butiker ser ut.  
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Intervjuer  

Företag 

Anna-Karin Andersson, Butiksansvarig på Dayli Express. Den 11 maj 

Joakim Axelsson, Butikssäljare på Beckes. Den 10 maj  

Stefan Johansson, VD/Ägare av Inside. Den 10 maj 

Tomas Mylesand, Konceptansvarig/delägare på Jezz. Den 7 maj  

Louise Nimbratt, Butikssäljare på NoaNoa. Den 7 maj 

Elin Pettersson, Butiksansvarig på Aima. Den 11 maj 

Kunder 

Anonym man, 45 år  

Anonym man, 29 år 

Anonym man, 25 år 

Anonym man, 23 år 

Anonym man, 22 år 

Anonym kvinna, 44 år 

Anonym kvinna, 42 år  

Anonym kvinna, 23 år  

Anonym kvinna, 22 år  

Anonym kvinna, 22 år  
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Bilagor 

 

Intervjufrågor till butik 

1. Om ni skulle presentera butiken, hur skulle ni beskriva den då? 
2. Vilken är Er huvudsakliga kundgrupp? 
3. Vad brukar Era kunder göra mer när de är i stan? 
4. Vilken är den främsta anledningen till att folk besöker Er butik?  
5. Är det viktigt att Era kunder kan hitta storlekar själva i butiken? 
6. Hur ska personalen bemöta Era kunder? 
7. Vilken upplevelse tycker Ni att Ni ger till Era kunder? 
8. Hur försöker ni förmedla denna upplevelse till Era kunder? 
9. Vad kan Era kunder bli frustrerade över i Er butik? 
10. Brukar Era kunder behöva vänta innan de får hjälp av Er personal? 
11. Använder ni någon doft för att öka trivseln? I sånt fall vilken och varför? 
12. Använder ni Er av ljud/musik i Er lokal? I sånt fall vilken typ? 
13. Vad vill ni förmedla för känsla med Ert val av musik? 
14. Spelar ni någon radio? 
15. Arbetar ni på något sätt för att tillfredställa Era kunders smaksinne? Hur? 
16. Om ni skulle sätta en smak på er butik, vilken skulle det vara då?  
17. När Era kunder rör vid interiören, vilken känsla vill ni att de ska känna då?  
18. Vad tänkte ni i valet av möbler? Vilken känsla ska dessa ge? 
19. Vad har ni för tanke bakom er ljussättning? 
20. Vad tror du att en branschblandad butik är? 

Kort introduktion till branschblandning 

21. Om ni skulle blanda denna butik med andra branscher från andra näringsgrenar, vilka 
branscher skulle det då vara? Och varför? (Bortsett från lokalbrist mm) 

22. Tror ni att ni genom branschblandning skulle kunna få nöjdare kunder? Är detta något 
ni funderat på? Hur?  
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Intervjufrågor till kunder 

1. Hur gammal är du? 
2. Arbetar du? 
3. Vad har du för fritidsintressen? 
4. Brukar du vara i stan/kvarnholmen? 
5. Vad brukar du göra när du är i stan? 
6. Vad brukar du göra utöver detta i stan? (utöver föregående fråga) 
7. Brukar du vara själv när du shoppar? 
8. Vad är viktigt för dig i en butik? 
9. Hur vill du att personalen i en butik ska bemöta dig? 
10. Brukar du behöva vänta innan du får hjälp av personal i en butik, hur upplever du det?  
11. Är det viktigt för dig att själv ta fram nya storlekar eller föredrar du personlig service? 
12. Vad kan du bli irriterad på i en butik? 
13. Vilken musik skulle du vilja lyssna på i en butik? Varför? 
14. Vad tycker du om att det spelas radio i butik? 
15. Vilken ljussättning föredrar du i en butik? Varför? 
16. Vilken smak får dig att tänka på ett bra och lyckligt minne? Varför? 
17. Vad anser du om att använda doft i en butik? Vilken doft skulle du föredra? Varför? 
18. Vilka material på interiör och möbler tycker du om? 
19. Är där något utöver detta som du skulle vilja att butikerna tänker på? Vadå?  
20. Vilken är den bästa butiken du någonsin besökt, varför var denna så speciell?  
21. Vad tror du att en branschblandad butik är? 

 

Introduktion till branschblandning 

 

22. Vilka branscher skulle du kunna tänka dig vara placerade i samma butik? Varför 
dessa? 

23. Föreställ dig att en branschblandad butik skulle existera, vilken är den främsta 
anledningen för dig att besöka den? 

24. Skulle du besöka en branschblandad butik? 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 
Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 
och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 
erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
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